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УВОД 

 

Пројекат Завода за проучавање културног развитка Културне политике на нивоу округа Србије 

представља пионирски корак у сагледавању културне политике, организације мреже културних актера и 

културних садржаја у Србији.  

Истраживачки тим Завода је у периоду од годину дана извршио припрему, послао упитнике које 

садрже све битне информације за преглед културне политике, организовао обиласке и разговоре, те 

спровео дубинске интервјуе са представницима свих актера у култури. Пројекат се природно наставио на 

активности Завода из 2009. године када је током теренског рада сагледана и анализирана организација 

културе у 21 граду Србије.   

Публикација под називом Културни ресурси округа Србије тако представља најкомплетнији увид 

у културу Републике Србије у последњих неколико деценија, те стога може бити веома значајна 

емпиријска основа за стратешка промишљања како на највишем, националном нивоу, тако и на нивоу 

градова и општина, али и на нивоу појединачних установа културе. Први пут на једном месту стручна и 

шира јавност сусрешће се са правом ризницом информација о томе како култура у нашој земљи заиста 

функционише. Наиме, Пројекат је произвео накомплетнију базу података из сфере културне политике – 

од финансирања, преко програма до кадрова.  

 Међутим, значај истраживања и публикације не огледа се само кроз њен допринос култури, већ 

се може говорити како о широј друштвеној важности, тако и о богатству које пружа сваком појединцу 

заинтересованом за културу, професионално и/или лично. Сваки појединац увидом у културни систем 

преко Публикације може пронаћи своју улогу у унапређењу културе на локалном и другим нивоима. 

Такође, свака локална самоуправа може сагледати где се налази у односу на друге, те унапредити свој 

начин функционисања.   

Културни потенцијал, по први пут може бити сагледан и као средство развоја друштва у другим 

сферама (привреде, образовања, туризма...).  Преко анализе односа и сарадње установа из различитих 

ресора коју истраживање обухвата, јасно се види где треба пружити подршку.  Тиме се јачањем веза 

културе и других сфера оснажује и туризам, подстиче рад приватног сектора и ствара стабилна локална, 

али и шира друштвена средина. Публикација такође представља подстицај умрежавању и сарадњи 

институција и организација не само у области културе на свим нивоима, него и међусекторском и 

међуресорном повезивању субјеката.  Истраживање може допринети и јачању комуникације између 

републичких и локалних доносилаца одлука у области културе. 

Коначно,  једна од основних идеја пројекта је подршка актуелном процесу децентрализације у 

свим сферама друштва, али и популаризација и приближавање културне понуде грађанима. На трагу 

тога, додатни производ Пројекта су интернет презентације културе на нивоу округа као мултимедијални 

прегледи установа, организација, манифестација и најзначајнијих непокретних културних добара у 

окрузима. 

 

  

Сви подаци изнети у публикацији Културни ресурси округа Србије ослањају се искључиво на 

информације добијене од актера у култури.  
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МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Теренска реализација пројекта Културне политике на нивоу округа Србије завршена је крајем 

2010. године, а анализа у форми извештаја током 2011. године. 

 

Основна идеја Пројекта је оснаживање локалних културних капацитета, подршка процесу 

децентрализације у области културе и допринос дефинисању културне политике Србије. Циљ је да 

се сагледа стање комплетног културног система у Србији као и културне понуде спроводјењем 

методолошки уједначених истраживања у свим регионалним целинама.  

Поред разговора који су били вођени са свим актерима у култури на нивоу општина, извештај се 

заснива и на упитницима који су ближе указали на начин функционисања установа и организација у 

култури. Наиме, у ту сврху вођено је 1.067 разговора и обрађено 1.675 упитника  

Основни циљ Пројекта је да својом мултидимензионалном и вишенаменском базом података и 

анализом проблема и начина функционисања, подстакне на стратешка промишљања у култури на свим 

нивоима (националном, покрајинском, локалном и нивоу установа) пружајући емпиријску основу за даљи 

рад на одређивању дугорочних циљева у сфери функционисања актера у култури. 

Пратећи циљ је свакако умрежавање актера у култури најпре на нивоу округа којем припадају, а 

онда и на ширем подручју наше земље. 

 

          
                 Интервју у библиотеци Сестре Стојановић,                              Интервју у Дому културе Скореновац, општина Ковин 

                                         Црна Трава 

 

Структуру података чине информације о: 

1. Броју и врсти културних актера на нивоу градова и општина са основним подацима и 

историјатима 

2. Начину организације субјеката у култури и локалних управа у области културе 

3. Изворима финансирања и расподели средстава према намени на нивоу локалних управа и 

установа 

4. Реализованим (од 2007. године) и приоритетним инвестиционим улагањима 

5. Броју и социодемографској структури кадрова у култури  

6. Броју и типу програма који се реализују у установама и од стране цивилног сектора у 

култури 

7. Броју и тенденцији посећености културних садржаја 

8. Просторним капацитетима установа културе 

9. Проблемима у различитим областима функционисања субјеката у култури (просторним 

капацитетима, финансирању, техничкој опремљености, кадровској структури и програмима) 

10. Проблемима и приоритетима за даљи развој сектора културе на нивоу локалних управа  
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 

 

Област културе у Србији је законски и финансијски децентрализована. О томе сведоче закони 

који се тичу организације локалних управа и културе. 

Наиме, јединице локалне самоуправе, према Закону о локалној самоуправи (члан 20) , су 

оснивачи установа културе на својој територији којима обезбеђују услове за рад и врше организацију 

послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстичу развој културног и 

уметничког стваралаштва и обезбеђују средства за финансирање и суфинансирање програма  и 

пројеката у области културе.  

Такође, према Закону о култури (члан 4) јединица локалне самоуправе стара се о 

задовољавању потреба грађана у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за 

своје грађане, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и законом. 

 

Културна инфраструктура 

 

 Локалне самоуправе су оснивачи 440 установа културе у 144 града/опшине. Поред тог броја 

постоји још 12 установа на територији Новог Сада чији је оснивач Покрајина и једна установа на подручју 

Јагодине чији је оснивач Република Србија
1
.  

 Највише је установа поливалентног типа (домови културе, центри за културу, културни центри) 

које нису усмерене само на једну делатност (попут библиотека), већ покривају различите области културе 

и културне продукције (позоришну, музичку, биоскопску, библиотечку делатност, фолклорне садржаје, 

изложбене активности...).  Треба нагласити да се у склопу шест културних центара налазе и општинске 

библиотеке. Са друге стране 35 библиотека функционише као установа поливалентног типа. То је 

углавном случај у мањим местима где су се библиотеке као једине установе културе прилагодиле 

потребама грађана и понудиле им различите врсте културних програма (изложбе, музичке вечери, 

позоришне и биоскопске садржаје...). 

 Следеће по бројности су библиотеке које постоје у свим општинама, било као самосталне или као 

организационе јединице других установа. 

 Такође, треба нагласити да се готово све установе баве и изложбеном делатношћу, али да у 

Србији (без Београда и Косова) као самосталне установе функционише 16 галерија. 

 

Приказ 1: Број установа културе према типу 

  

                                                 
1
 У Извештају ће аналитички бити обухваћене само установе чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, изузев када је реч о 

прегледу броја установа. Наредни пројекти Завода за проучавање бавиће се искључиво покрајинским и националним установама 
културе у Србији. 
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Приказ 2: Удео установа културе према типу 

 
  

Представника цивилног сектора у култури (културно-уметничка друштва, струковна и друга 

удружења која се примарно баве културом) има 1.093, од чега око 60% чине КУД-ови. 

 

Приказ 3: Културна инфраструктура према типу        Приказ 4: Локалне самоуправе према броју   

                                                                                               установа на својој територији 

            
 

Приказ 5: Локалне самоуправе према броју кудова и према броју осталих удружења на својој 

територији 

 
 

 

Највећи број општина/градова, око три четвртине, има једну до три установе културе.  

 Преко десет установа има свега четири града, док оних са једном установом има 38 или нешто 

више од четвртине.  
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Ипак, највећи број локалних самоуправа има две установе које се баве културним активностима 

(библиотеку и поливалентни центар) – 47 или трећина.   

Град са највећим  бројем установа на буџету града/општине је Панчево који на својој територији 

финансира 15 установа, од којих су 11 поливалентног типа. Интересантно је да, иако има највише 

установа, Панчево нема заступљене све типове културних институција, односно нема позориште нити 

градску галерију, док је специфичност да финансира највећи број домова културе у околним насељеним 

местима – њих девет. Град Нови Сад је оснивач 14 установа културе од којих се четири налазе у околним 

насељеним местима. Ипак, ако се броју локалних установа додају оне које је основала Покрајина 

Војводина, Нови Сад избија на прво место са 26 установа културе.  

 

Табела 1: Рангирање градова/општина према броју установа на локалном буџету 

Ранг Град/Општина 
Број 

становника 

Број установа на 

локалном буџету 

1 Панчево 127.162 15 

2 Нови Сад 299.294 14 

3 Суботица 148.401 14 

4 Лесковац 156.252 11 

5 Крагујевац 175.802 10 

6 Ниш 250.518 9 

7 Ковачица 27.890 9 

8 Сремска Митровица 85.908 8 

9 

Зрењанин 132.051 7 

Кикинда 67.002 7 

Ваљево 96.761 7 

Краљево 121.707 7 

Шабац 122.893 7 

 

 Округ са највећим бројем установа је Јужнобанатски у којем још увек функционише велики број 

домова културе по сеоским насељима у околини Панчева (9), Ковачице (6), Алибунара (3), Ковина (1). За 

њим следи Јужнобачки са 36 установа. Најмање установа има Топлички округ (8). 

 

Приказ: Удео округа према броју установа 

 

4% 

33% 

42% 

13% 

8% 
до 10 установа 

10-15 установа 

16-20 установа 

21-30 установа 
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УУ  ССррббиијјии,,  ббеезз  ББееооггррааддаа  ии  ККооссоовваа,,  ннаа  1133..007788  ггрраађђааннаа  ддооллааззии  јјееддннаа  ууссттаанноовваа  ккууллттууррее  шшттоо  ззннааччии  ддаа  ннаа  

1100..000000  ссттааннооввннииккаа  ддооллааззии  00,,7799  ууссттаанноовваа  ккууллттууррее..  ККааддаа  ссее  ббрроојј  ууссттаанноовваа  ссааггллееддаа  уу  ооддннооссуу  ннаа  

ссттааннооввнниишшттввоо  ппоојјееддииннааччнниихх  ооккррууггаа,,  ооккрруугг  ссаа  ннаајјввеећћиимм  ббрроојјеемм  ууссттаанноовваа  ((ттјј..ннаајјммаањњиимм  ббрроојјеемм  ссттааннооввннииккаа  

ннаа  јјееддннуу  ууссттааннооввуу))  јјее  ЈЈуужжннооббааннааттссккии,,  ззааттиимм  ППииррооттссккии,,  ппаа  ССееввееррннооббааннааттссккии..  ППооммееннууттаа  ттррии  ооккррууггаа  јјееддииннаа  

ииммаајјуу  ммаањњее  оодд  1100..000000  ссттааннооввннииккаа  ннаа  јјееддннуу  ууссттааннооввуу..  ССаа  ддррууггее  ссттррааннее  ооккррууззии  ссаа  ннаајјммаањњиимм  ббрроојјеемм  

ууссттаанноовваа  ппоо  ссттааннооввннииккуу  ссуу  ММааччввааннссккии,,  ппаа  ННиишшааввссккии  ггддее  ууггллааввнноомм  ссааммоо  ццееннттррии  ооккррууггаа  ииммаајјуу  ввиишшее  оодд  

јјееддннее  ууссттааннооввее  ((ииззууззееттаакк  ссуу  ЛЛооззннииццаа  уу  ММааччввааннссккоомм  ссаа  ддввее  ууссттааннооввее  ии  ААллееккссииннаацц  уу  ННиишшааввссккоомм  ооккррууггуу  ссаа  

ччееттииррии  ууссттааннооввее)),,  аа  ббрроојј  ссттааннооввннииккаа  ннаа  јјееддннуу  ууссттааннооввуу  ппррееллааззии  2200..000000..  
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Окрузи према броју установа на локалном буџету: 

 Округ 
Број установа на 

локалном буџету 
Број становника на 1 установу 

1 Јужнобанатски 43              7.301  

2 Јужнобачки 36            16.491  

3 Сремски 26            12.920  

4 Златиборски 25            12.536  

5 Шумадијски 24            12.449  

6 Браничевски 19            10.553  

7 Јабланички 18            13.385  

8 Нишавски 18            21.209  

9 Рашки 18            16.179  

10 Поморавски 17            13.379  

11 Пчињски 17            12.649  

12 Севернобачки 17            11.773  

13 Севернобанатски 17              9.758  

14 Расински 16            16.215  

15 Средњебанатски 16            13.897  

16 Западнобачки 15            14.267  

17 Колубарски 15            12.804  

18 Мачвански 15            21.975  

19 Борски 12            12.213  

20 Зајечарски 12            12.506  

21 Моравички 12            18.731  

22 Пиротски 12              8.805  

23 Подунавски 12            17.763  

24 Топлички 8            12.759  

 

 

Према броју актера у цивилном сектору културе Нови Сад, Сомбор и Зрењанин предњаче са 

преко 30 ванинституционалних субјеката. Уз Нови Сад, и Ниш је у врху листе према заступљености 

струковних удружења у култури и невладиних организација које се примарно баве сфером културе. 

Уколико посматрамо само културно-уметничка друштва, Крушевац је на првом месту по броју аматерских 

друштва у култури која негују традициналне игре и песме.  

Када је о цивилом сектору реч, интересантно је да се готово 50% КУД-ова (325) налази на 

простору Војводине што се може објаснити мултиетничким карактером региона у већој мери него у 

другим деловима Србије, те жељом за очувањем културне традиције свог народа. Према броју КУД-ова 

за Војводином следе крајеви у којима живи велики број Влаха, те тако у Борском, Браничевском и 

Зајечарском округу функционише 87 културно-уметничких друштава. 

У прилог тези да су становници Војводине, на основу броју актера које оснивају у цивилној сфери 

културе, спремнији од остатка Србије (без Београда и Косова) да се укључе у креирање културних 

садржаја говори и чињеница да се око 55% (237) удружења налази такође на простору Покрајине. 
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Табела 3: Рангирање градова/општина према броју КУД-ова и броју удружења 

Рангирање градова/општина 

према броју КУД-ова 

Рангирање градова/општина 

према броју удружења 

Рангирање градова/општина 

према укупном броју актера 

цивилног сектора 

Крушевац 22 Нови Сад 19 Нови Сад 37 

Зрењанин 21 Ниш 16 Сомбор 34 

Сомбор 21 Сомбор 13 Зрењанин 32 

Ивањица 19 Панчево 13 Крушевац 27 

Нови Сад 18 Ваљево 12 Вршац 25 

Смедерево 18 Зрењанин 11 Ниш 23 

Петровац на Млави 18 Вршац 11 Јагодина 22 

Стара Пазова 16 Врбас 11 Бачка Паланка 21 

Рума 15 Јагодина 10 Панчево 20 

 

Финансирање културе 

 

Истраживачки тим Завода на терену је увидео (а то показују и прикупљени подаци) да је извесна 

децентрализација, или деконцентрација, у култури остварена. Локалне самоуправе су у готово свим 

случајевима у градовима/општинама Србије оснивачи  установа културе (изузетак су градови Нови Сад 

са покрајинским установама културе и Јагодина у којој се налази републички Музеј наивне и маргиналне 

уметности). Као оснивачи, они, a не Република, већински, а често у потпуности, финансирају установе 

културе на својој територији, како програмску делатност, тако и зараде и доприносе запослених и 

трошкове одржавања објеката.  

  

На подручју 133 локалне самоуправе које су доставиле податке, у просеку по години у 

периоду од 2007. до 2009. године, за културу је издвојено 73.494.285,34 евра.  

 

 Посматрано кроз тенденцију кретања буџета у анализираном периоду, приметно је да након 

раста у 2008. у односу на претходну годину, укупан буџет за културу на нивоу градова/општина бележи 

пад од 21%.  

 

Приказ 5: Тенденција кретања буџета за културу на нивоу 133 локалне самоуправе у периоду од 

2007. до 2009. године 
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 Буџет за културу по градовима/општинама 

Према средствима за културу, највећи број општина налази се у групи која издваја од 50.000-

150.000 евра – нешто више од четвртине. Ипак, треба нагласити и готово четвртину која издваја од око 

550.000 евра па навише.  

Очекивано, Нови Сад и Ниш издвајају највише средстава за културу, с тим да Нови Сад чак 

двоструко више него Ниш.  

Општина које издвајају до 50.000 евра за културу је 11. Убедљиво најмање за културу издвајају 

Црна Трава и Нова Црња.    

 

Приказ 6: Број општина/градова према висини буџета за културу 

 
 Рангирање према номиналним износима за културу показује да првих десет позиција заузимају 

велике урбане целине, по правилу центри округа са знатно већим бројем запослених (107-439 делатника 

у установама културе) од оних са најнижим буџетом (у просеку четворо запослених). Интересантно је да 

се 60% општина са најнижим буџетима за културу налазе у региону Јужне и источне Србије. 

 

Табела 4: Рангирање градова /општина према буџету за културу 

Ранг 

Градови/општине са највећим 

просечним буџетом за културу 

2007-2009 

Ранг 

Градови/општине са најмањим 

просечним буџетом за културу 

2007-2009 

1 Нови Сад 10.695.273,08 124 Жабари 47.706,16 

2 Ниш 5.000.756,17 125 Кучево 47.243,45 

3 Суботица 3.566.150,69 126 Љиг 46.281,34 

4 Крагујевац 2.995.393,43 127 Ражањ 44.565,29 

5 Сремска Митровица 2.762.864,70 128 Голубац 40.739,56 

6 Зрењанин 2.748.442,65 129 Куршумлија 37.174,22 

7 Панчево 2.429.519,01 130 Сремски Карловци 32.486,75 

8 Крушевац 1.994.865,99 131 Кнић 30.852,79 

9 Лесковац 1.763.790.89 132 Нова Црња 16.340,30 

10 Шабац 1.625.851,64 133 Црна Трава 14.775,26 

 

Тенденција кретања показује да је 81% свих локалних самоуправа у 2009. забележило пад буџета 

за културу у односу на 2008. годину, с тим да највећи пад бележе Апатин, Нова Црња, Сремски Карловци 

са преко 50% умањења.  

Са друге стране од 19% општина које су забележиле пораст буџета за културу највећи скок има 

Алибунар који се изразито издваја са више од 50% увећања.  

Интересантно је да међу местима са највећим растом, односно падом буџета за културу нема 

градова иако и они у 86,4% случајева бележе пад. Три града која бележе пораст буџета не прелазе 10% 

увећања у односу на 2008. годину (Ваљево, Крагујевац, Пожаревац). 

 

2 

16 15 
7 6 

12 

25 
38 

11 10 1,4% 

11,1% 10,4% 
4,9% 4,2% 

8,3% 

17,4% 
26,4% 

7,6% 6,9% 
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Табела 5: Рангирање општина са највећим растом, односно падом буџета за културу у 2009. 

години 

Ранг 
Градови/општине са највећим падом  

буџета за културу у 2009. години 
Ранг 

Градови/општине са највећим порастом  

буџета за културу у 2009. години 

1 Апатин -55,7% 1 Алибунар  +50,6% 

2 Нова Црња -51,9% 2 Бојник +24,2% 

3 Сремски Карловци -50,9% 3 Бајина Башта +22% 

4 Лучани -49,3% 4 Жагубица +20,2% 

5 Инђија -45,5% 5 Ковин +18% 

6 Владичин Хан -41,3% 6 Рума +17,2% 

7 Свилајнац -39,2% 7 Љубовија +17,2% 

8 Бор -36,5% 8 Куршумлија +11,9% 

9 Сечањ -36% 9 Ада +11,7% 

10 Мионица -33,2 10 Трстеник +11% 

 

 Удео културе у буџетима 

 

Укупан просечан годишњи буџет на нивоу 133 локалне самоуправе у Србији које су 

доставиле податке,  у посматраном периоду (2007-2009), износи 1.239.551.565,68 евра. Од тих 

средстава за културу се издваја 73.494.285,34 евра што чини просечан удео од 6%.  

 

Тенденција кретања показује да се удео културе у укупном буџету поменутих самоуправа 

повећава у посматраном периоду, иако се номинално смањује у 2009. години у односу на 

претходну годину. То показује да се највероватније као последица економске кризе, укупан буџет 

смањује. 

 

Приказ 7: Тенденција кретања удела културе у укупном буџету 133 локалне самоуправе 

 
 

Приметно је да често мале општине имају веће уделе културе у укупном буџету (пример 

Тровиште 11,3%, Босилеград 10,8%, Богaтић 9,7%, Прешево 9,1%, Уб 8,1% - као општине/градови са 

знатно већим уделом за културу од просека за Србију). Међутим, номинални износи показују да је тај део 

и даље веома мали.  

Веће урбане целине које значајније одскачу од просека Србије од 6% удела и остварују удео 

преко 9% су: Сремска Митровица, Зајечар, Суботица и Сомбор који имају између 13,4% и 9,7% издвајања 

за културу. 

  У посматраном периоду, у 49 општина (око једне трећине свих општина) удео буџета за културу 

бележи континуирани раст, иако су номинални  износи у паду.  

Највећи број општина издваја од 4% до 6% буџета за потребе културе (43 локалне самоуправе), а 

свега 5% (седам управа) издваја у исту сврху више од 10% укупног градског/општинског буџета. Висок је 

проценат и локалних самоуправа које издвајају од 2% до 4% буџета за потребе културе (32 управе). 

Десет општина у могућности је да за потребе културе издвоји до 2% свог укупног буџета. Најмање удео 

културе у буџету имају Нова Црња (у просеку 0,9%), Тутин (у просеку 1%) и Куршумлија (у просеку 1,2%).  

5,7% 

6% 

6,2% 

2007 2008 2009 

Удео буџета за културу у укупном буџету 133 локалне самоуправе 
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Приказ 8: Градови/општине према уделу културе у укупном буџету 

 
 

 Буџет за културу по глави становника 

 

Укупан буџет за културу на нивоу посматраних самоуправа које су доставиле податке у 

периоду од 2007. до 2009. године варира, и у 2009. се враћа на ниво из 2007. године што износи 9,6 

евра.  

 

Приказ 9: Тенденција кретања укупног буџета за културу по становнику на нивоу свих 

посматраних локалних самоуправа 

 
 

 Град који највише издваја по глави становника је Нови Сад са око 36 евра за којим следи Сремска 

Митровица са око 32 евра и то су једина две самоуправе које извајају више од 30 евра по грађанину. 

Јеаданаест локалних управа издваја више од 19 евра по глави становника.  

 

Табела 6: Рангирање градова/општина према просечном годишњем издвајању за културу по глави 

становника за период 2007-2009. година  

Град/Општина 
Број 

становника 

Рангирање 

према највећем 

издвајању по 

глави становника 

Град/општина 
Број 

становника 

Рангирање 

према најмањем 

издвајању по 

глави становника 

Нови Сад 299.294 35,74 Нова Црња 12.705           1,29  

С.Митровица 85.908 32,16 Куршумлија 21.608           1,72  

Апатин 32.813 24,34 Кнић 16.148           1,91  

Суботица 148.401 24,03 Тутин 30.054           2,23  

Зајечар 65.969 21,34 Кучево 18.808           2,51  

Зрењанин 132.051 20,81 Љиг 14.629           3,16  

Ниш 250.518 19,96 Тител 17.050           3,24  

Лајковац 17.062 19,90 Ада 18.994           3,26  

Вршац 54.369 19,49 Житорађа 18.207           3,54  

Ужице 83.022 19.27 Ивањица 35.445           3,56  

Панчево 127.162 19.11 Жабари 13.034           3,66  

5,3% 

10,5% 

20,3% 

32,3% 

24,1% 

7,5% 

10%+ 8-10% 6-8% 

4-6% 2-4% до 2% 

9,60 

11,22 

9,63 

2007 2008 2009 

Тенденција кретања укупног буџета за културу по становнику 
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 Највећи број општина/градова издваја годишње између 5 и 8 евра по глави становника. Ипак, 

готово петина посмтраних самоуправа издваја мање од 5 евра. 

 

Приказ 10: Удели градова/општина према издвајању за културу по глави становника 

 
 

 Структура буџета за културу 

 

Средства за културну продукцију су најбитнији део културе када је публика у питању. У том 

смислу се на програме у Србији на нивоу посматраних самоуправа у периоду од 2007. до 2009 

година просечно издваја 19,9% за програме, што је најмањи удео у буџету, док се са друге стране 

више од половине укупног буџета издваја за плате и накнаде запослених. Око петине средстава 

одлази на одржавање објеката и текуће трошкове у установама. 

 

Приказ 11: Структура буџета према намени средстава 

 
Тенденција кретања средстава према намени у посматраном периоду показује да само 

удео за плате, иако чини највећи део буџета, и даље расте, док једино удео програма показује 

континуирани пад. 

 

Приказ 12: Тенденција кретања средстава за плате, материјалне трошкове и програме  
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ииззммееђђуу  9955%%  ии  110000%%  ккууллттууррнниихх  
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Од самоуправа које су доставиле податке о структури буџета, поредак показује да је на челу 

листе у посматраном периоду Сремска Митровица са преко 50% учешћа програма у буџету за културу. То 

је и једина самоуправа која издваја више од половине буџета за програме. Најмање у ту сврху издваја 

Босилеград и Осечина са мање од 1% учешћа програма у буџету за културу.  

 

Табела 7: Рангирање градова/општина према уделу програма у буџету за културу 

Град/Општина 

Ранг према највећем 

уделу програма у 

буџету за културу 

Град/Општина 

Ранг према највећем 

уделу програма у 

буџету за културу 

Сремска Митровица 50,74 Босилеград 0,71 

Косјерић 49,12 Осечина 0,87 

Кнић 42,83 Мионица 2,60 

Топола 42,02 Димитровград 2,72 

Жабари 41,75 Тител 2,99 

Нови Сад 41,62 Оџаци 3,05 

Темерин 35,80 Књажевац 3,31 

Владичин Хан 34,05 Тутин 3,46 

Сечањ 32,88 Нови Кнежевац 3,52 

Кучево 32,37 Мерошина 3,64 

  

 

 

 

 

 

Запослени у култури 

 

Укупан број запослених у култури на нивоу Србије (без Београда и Косова) износи 6.232 

делатника. Полна структура показује да већину чине жене (57,5%), док према нивоу образовања 

предњаче они са завршеном средњом школом (47,5%), док је најмање основнообразованих (9,8%). 

 

Приказ 13: Полна и образовна структура културних делатника 

 
                      

Највећи број запослених има град Ниш, па Нови Сад. Генерално и очекивано су се на првих десет 

места према броју запослених нашли велики урбани центри са великим бројем установа. Сремски 

Карловци су једина општина која нема запослене у култури.  

 

 

42,5% 

57,5% 

Мушкарци Жене  

9,8% 

47,5% 

42,7% 

ОШ ССС ВШ/ВСС 

РРааззллииккаа  ииззммееђђуу  ннаајјввеећћеегг  ии  ннаајјммаањњеегг  ууддееллаа  ппррооггррааммаа  уу  ббууџџееттуу  

ггррааддссккоогг//ооппшшттииннссккоогг  ддееллаа  ннааммеењњеенноогг  ккууллттууррии  ииззннooссии  ччаакк  

11..440000..662244,,4466  еевврраа,,  шшттоо  ззннааччии  ддаа  ссее  ббууџџеетт  ззаа  ппррооггррааммее  уу  ккууллттууррии  

ккрреећћее  ииззммееђђуу    11..440011..990077,,9922  ии  11..228833,,4466  еевврраа..  
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Табела 8: Самоуправе према највећем броју запослених у култури и броју становника према броју 

културних делатника 

Град/Општина 
Ранг према броју 

запослених у култури 

Број становника на једног 

запосленог у култури 

Ниш 439 570 

Нови Сад 327 915  

Суботица 304 488  

Крагујевац 287 612 

Крушевац 216 608 

Зрењанин 214 617 

Лесковац 213 733 

Панчево 188 676 

Шабац 153 803 

Сомбор 144 675 

 

Када се број запослених у култури сагледа у 

односу на број становника града добија се нешто 

другачији поредак. Наиме, највећи број запослених у 

односу на становништво има Суботица (на 488 

становника долази један запослени у култури), а најмањи 

Нови Сад (на 915 становника долази један културни 

упосленик). Поређења ради, у Ваљеву као центру округа са најмањим бројем запослених у култури (94), 

на 1.029 грађана долази један радник у култури. 

Највећи број самоуправа има између 10 и 20 делатника у установама културе, што чини трећину. 

Нешто мање од 10% свих посматраних градова/општина има до петоро запослених у сфери културе, док 

је оних са највећим бројем запослених, преко 100, приближно исто толико (11,4%).  

 

Приказ 14: Самоуправе према броју запослених у култури 

 

 

 

Организација локалних самоуправа 

 

Да култура нема пуну пажњу међу доносиоцима одлука показује чињеница да је у локалним 

самоуправама у највећем броју она само део интересовања одељења која се баве друштвеним 

делатностима. 

Наиме, од 144 града/општине које су узете у анализу, свега 4,8% има Одељења која у свом 

називу јасно указују на бављење културом, док је у осталима култура утопљена у службе за 

ванпривредне активности.  Службе у управама које су задужене за област културе су, у великој већини 

9,2% 
14,2% 

16,3% 
16,3% 

10,6% 
9,9% 

12,1% 
5% 

6,4% 

до 5 6 до 9 10 до 14 15 до 20 21 до 30 

31 до 50 51 до 100 101 до 150 преко 150 

ЖЖааббааррии  ссуу  ооппшшттииннаа  ссаа  ннаајјммаањњиимм  ббрроојјеемм  

ззааппооссллеенниихх  уу  ккууллттууррии,,  ссввееггаа  ддввоојјее,,  аа  
ппррааттее  јјее  ЦЦррннаа  ТТрраавваа,,  ММааллии  ИИђђоошш  ии  

РРаажжаањњ  ссаа  ттрроојјее  ккууллттууррнниихх  ррааддннииккаа  

УУ  7711,,77%%  ппооссммааттрраанниихх  ссааммооууппрраавваа  жжееннее  

ссуу  ббрроојјнниијјее  оодд  ссввоојјиихх  ккооллееггаа  уу  ккууллттууррии,,  

уу  88%%  ссааммооууппрраавваа  ппооссттоојјии  ппооллннаа  

ррааввннооттеежжаа,,  аа  уу  2200,,33%%  ддооммиинниирраајјуу  
ммуушшккааррцции..  
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градова/општина службе/секретаријати/управе/одељења за друштвене делатности или одељења за 

ванпривредне/опште делатности и финансије. Изузетак је град Нови Сад који једини има градску управу 

која се бави искључиво питањима из области културе.  

Законску могућност да се у градској управи постављају помоћници градоначелника за област 

културе (Закон о локалној самоуправи, члан 58) користи шест градова: Нови Сад, Крагујевац, Зајечар, 

Крушевац, Зрењанин и Смедерево.  

Стручни савети чије постојање доприноси децентрализацији одлучивања, односно 

демократичности процеса доношења одлука у области културе, постоји у 50 градова/општина (34,7%). 

Јавни конкурс расписује 36 управа (25%). Када је реч о доношењу одлука, у градском/општинском већу 

култура има представника у скоро половин и самоуправа (70 или 48,6%). 

 

Приказ 14: Тела и активности посвећени децентрализацији у култури 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проблеми и приоритети у култури на нивоу градова/општина 

 

Представници локалних управа су у упитницима рангирали проблеме по важности за своје место, 

као и приоритете за даљи културни развој.  

Као највеће проблеме доносиоци одлука у градовима и општинама виде недостатак средстава за 

инвестициона улагања, па потом и недостатак средстава за програме али и недовољну стручност и 

бројност кадрова. 
У складу са основним проблемима као приоритети развоја наведени су: опремање установа 

културе, неговање традиције и заштита културне баштине, па едукација запослених у култури.  Међутим, 

на четвртом месту нашао се развој културног туризма што је, када се има у виду други приоритет по броју 

одговора најзначајнија ставка за улагање.  
Интересантно је да се реактивација индустријског наслеђа види као најмања могућност развоја 

иако може бити добар модел за ширење постојећих капацитета културе. Посебно је забрињавајуће да је 

на дну листе приоритета са свега 2% одговора, истраживање публике, што значи да они који одлучују о 

развоју културе у градовима и општинама Србије не препознају важност мишљења грађана.  Једина 

општина која потребе публике препознаје као највећи приоритет даљег развоја је Бач. И међународна 

сарадња се нашла на дну лествице приоритета иако у немогућности довољног финансирања културне 

продукције може представљати добар модел развоја културне разноликости. Такође не би требало 

занемарити и значај размене културних садржаја и промоције наше културе у свету. 

 

Већник 

Савет за културу 

Конкурс за пројекте 

48,6% 

34,7% 

25% 

51,4% 

65,3% 

75% 

Нема 

Има 

ННооввии  ССаадд  јјееддииннии  ииммаа  ооддеељљеењњее  ккоојјее  ссее  ббааввии  ииссккљљууччииввоо  ккууллттуурроомм  ––  ГГррааддссккуу  ууппррааввуу  ззаа  ккууллттуурруу..  ЈЈоошш  шшеесстт  

ггррааддоовваа  ииммаа  ооддеељљеењњаа  ккоојјаа  ссввоојјиимм  ннааззииввоомм  ууппуућћуујјуу  ннаа  ббааввљљеењњее  ппииттаањњииммаа  иизз  ккууллттууррее,,  ааллии  ссуу  ззааддуужжееннее  ии  ззаа  

ддррууггее,,  ннаајјччеешшћћее  ссррооддннее  ооббллаассттии  ––  ннаа  ппррииммеерр  УУппрраавваа  ззаа  ооббррааззоовваањњее,,  ккууллттуурруу,,  ооммллааддииннуу  ии  ссппоорртт  уу  ННиишшуу..  АА  

ппооссттоојјее  ии  ссааммооууппррааввее  ккоојјее  уу  ссккллооппуу  ссввоојјиихх  ооддеељљеењњаа  ииммаајјуу  ооддссееккее  ккоојјии  ссее  ббааввее  ккууллттуурроомм  ии  ннаајјччеешшћћее  ууддрруужжеенноомм  

ссаа  ссппооррттоомм,,  ооббррааззоовваањњеемм  ии  ииннффооррммииссаањњеемм  ––  ннаа  ппррииммеерр,,  уу  ППааннччееввуу  уу  ссккллооппуу  ССееккррееттаарриијјааттаа  ззаа  јјааввннее  ссллуужжббее  ии  

ссооцциијјааллннаа  ппииттаањњаа  ппооссттоојјии  ООддссеекк  ззаа  ккууллттуурруу,,  ииннффооррммииссаањњее,,  ссппоорртт,,  ббррииггуу  оо  ммллааддииммаа  ии  ццииввииллннии  ссееккттоорр..    
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Приказ 15: Рангирање прва три проблема и приоритета за развој културе на основу одговора 

представника локалних самоуправа 

 

 
 

Табела 9: Рангирање проблема и приоритета према броју одговора 

Рангирање проблема у култури према броју одговора 
Рангирање приоритета у култури према броју 

одговора 

1 
Недостатак средстава за реновирање објеката и 

улагања у инфраструктуру 
1 Опремање установа културе 

2 Недостатак средстава за програме 2 
Неговање традиције и заштита културне 

баштине 

3 Недовољна стручност и бројност кадрова 3 Едукација запослених у култури 

4 Недовољна брига за културно и историјско наслеђе  4 Културни туризам 

5 Недовољно развијен културни туризам 5 Подстицање сарадње културе и привреде 

6 
Слаба заинтересованост грађана за културне 

садржаје 
6 Савремено стваралаштво 

7 
Недовољна развијеност мултикултурализма и 

међународне сарадње 
7 Културни аматеризам 

8 Недовољна подршка савременом стваралаштву 8 
Промоција мултикултуралности и међународне 

сарадње 

9 
Недовољна сарадња установа културе на локалном 

нивоу 

9 Истраживање публике 

10 Реактивација индустријског налсеђа 

 

Поред проблема рангираних од стране представника општина/градова, истраживачки тим Завода 

је на терену кроз разговоре са представницима локалних власти, културним актерима и грађанима, 

сазнао за још неке крупне проблеме који често коче даљи развој културне сфере.  

 

 OПШТИ/ОРГАНИЗАЦИОНИ 

 

1. Непостојање континуитета управљања (политизација) – због чињенице да су менаџери 

установа културе постављена лица најчешће по политичкој линији, културни програми и 

активности немају континуитет у свом деловању. Сваки директор има нове идеје и визије шта и 

28% 

27,2% 

16,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Проблеми 

Недостатак средстава за реновирање објеката и улагања у инфраструктуру 

Недостатак средстава за програме 

Недовољна стручност и бројност кадрова 

24,9% 

21,1% 

15,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Приоритети 

Опремање установа културе 
Неговање традиције и заштита културне баштине 
Едукација запослених у култури 
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како треба организовати и реализовати, тако да се често дешава да се нешто што је по форми и 

посећености адекватно изгуби или осиромаши. Када се томе придода проблем број два са ове 

листе, недостатак стратешког планирања, култура не може да буде на задовољавајућем нивоу  

2. Непостојање стратешког планирања – нови Закон о култури просписује доношење стратегије 

на републичком нивоу и у складу са њом локалне самоуправе су у обавези да донесу своје 

локалне планове културног развоја – члан 7 Закона о култури гласи: Јединица локалне 

самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури на својој 

територији, доноси план развоја културе у складу са законом и Стратегијом, а за који се 

средства за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе... Међутим, у 

пракси су веома ретки примери градова и општина који испуњавају овај услов, а стратешки 

документ на државном нивоу је у фази припреме. Панчево је једини град који је донео локалну 

стратегију у сфери културе и започео његову реализацију. Поред Панчева на уобличавању 

стратегије раде и град Ваљево (чији је стратешки документ у скупшинској процедури пред 

усвајање), Ужице (који ради на стратегији у сарадњи са градом Панчевом), Врање (које документ 

прави у сарадњи са актером из цивилног сектора у култури), Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Нови 

Пазар.   

3. Непостајање евалуације рада (критеријуми) – установе су дужне да редовно, на крају сваке 

године, доставе оснивачу извештаје о раду. Међутим, ниједна локална смоуправа не евалуира 

рад својих установа, нити уобличава критеријуме за оцену ефикасности на основу пристиглог 

извештаја. Средства се додељују линеарно на основу одлука у односу на претходна издвајања.  

4. Област културе није приоритет општина и градова – већински локалне самоуправе не 

обраћају довољно пажњу на своје актере у култури и њихове проблеме. То показује, у већини 

градова/општина, изостанак стратешког планирања, непостојање конкурса за пројекте из 

области културе, непостојање јасних критеријума за доделу средстава и инвестиције у сфери 

културе, непостојање тела која ће се бавити питањима и проблемима у области културе као што 

су стручни савети за културу, комисије за процене и слично.  

 

 ФИНАНСИРАЊЕ 

 

1. Непостојање диверзификованих начина финансирања – и установе и актери цивилног 

сектора се често ослањају искључиво на буџете својих градова/општина. Ретки су примери оних 

који се окрећу фондацијама, сарадњама са привредним субјектима, али и сродним установама и 

удружењима у култури, или другим изворима финансирања.   

2. Минимални удео сопствених средстава – установе културе у својим буџетима најмањи део 

обезбеђују сопственим приходима – у просеку од 5% до 10% (позоришта и поливалентни центри 

нешто више од осталих установа). То говори о готово потпуној зависности установа културе од 

државе, нарочито ако се има у виду да се оне веома ретко окрећу алтернативним видовима 

финансирања, као и слабо развијеним могућностима за тржишно пословање. 

3. Недовољно развијени механизми конкурса – као што је већ наведено свега четвртина управа 

расписује конкурсе за стваралаштво у култури. Средства се углавном додељују на основу дописа 

о потребама актера у цивилној сфери културе што оставља могућност субјективног и 

произвољног додељивања финансија, без јасних критеријума и прецизних механизама 

одлучивања.  

4. Напостојање програмског финансирања – установе културе добијају готово једнаке износе 

средстава сваке буџетске године што оставља мало простора за осмишљавање и обогаћивање 

постојећих задовољавајућих програма, али и указује на нерационалну потрошњу без обзира на 

квалитет и потребу, али шесто и неодржавање одређених програма за које су добијена средства. 

Управо због тога потребно је осмислити механизам конкурса намењеног искључиво програмима 

установа културе са прецизним критеријумима евалуације.  
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5. Најмањи удео средстава према намени за програме – у установама највећи део буџета 

одлази на плате запослених, па трошкове одржавања често великих и нефункционалних 

простора па тек онда за програме и пројекте.  

6. Недовољно развијена корпоративна одговорност – У Србији не постоје законска регулатива 

која се тиче пореских олакшица за спонзоре и донаторе у култури као што је случај са великим 

бројем земаља Запада. То је и основни проблем недовољног развоја културе и проблема 

неадекватних буџета установа за програмске активности. 

7. Финансирање међуопштинских установа – заводи за заштиту споменика културе и историјски 

архиви, али и регионални музеји, су установе које својом активношћу покривају територије више 

општина. До 2003. године заводи и архиви били су финансирани од стране Републике, да би 

тада били пребачени на локалне буџете. Ипак, по правилу се финансирају готово искључиво од 

стране града/општине на чијој територији се налазе. Наиме, иако покривају већи број општина не 

постоји законска регулатива њиховог учешћа у финансирању установа које су надлежне за 

њихова непокретна и покретна добра и архивску грађу.    

 

 ЗАПОСЛЕНИ/КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

 

1. Недовољно развијени механизми евалуације рада запослених – у установама културе у 

Србији за сада не постоје начини процене и валоризације рада запослених, тако да су без обзира 

на радну (не)ефикасност сви плаћени према коефицијентима зараде који се везују за њихово 

радно место. То за последицу има и недостатак механизама мотивације  културних радника, где 

неефикасни радници остају запослени, ефикасни исто плаћени, уз немогућност запошљавања 

нових кадрова. Тако се култура налази у пат позицији.    

2. Недостатак едукације и стручно усавршавање запослних – у Србији не постоји пракса 

перманентног стручног усавршавања запослених у култури што за посленицу има заостајање за 

савременим, светским, токовима у културној сфери (стратешко планирање, пројектно 

финансирање, истраживања публике, дигитализација, мултимедијалне поставке, и друге 

активности). И запослени у установама су свесни да на овај начин долази до стагнације у 

знањима и вештинама.  

3. Старосна структура запослених  - просек година запослених у култури у Србији је 47 што значи 

да је међу културним делатницима много више оних преко 55 година старости него оних до 35. То 

за последицу има недостатак уплива нове креативне енергије у установе културе. 

 

 

 

  

4. Недовољно укључивање волонтера, приправника – установе у Србији често нису спремне да 

у свој рад укључе младе људе и пруже им стручну праксу уз унапређивање сопственог рада иако 

не постоје препреке нити додатна финансијска улагања.   

 

 САРАДЊА 

 

1. Међуресорна сарадња – неопходност за даљи развој културе коју су истакли готово сви 

представници установа јесте сарадња са образовним институцијама која би помогла у стицању 

културних навика и обликовању публике за програме установа културе. Тренутно је сарадња 

између установа културе и образовања ad hoc и зависи од личног ентузијазна запослених. Такође 

је потребно повезивање са сектором туризма у циљу боље промоције културног стваралаштва и 

наслеђа.  

2. Међусекторска сарадња – актери цивилног сектора у култури често нису у могућности да 

обезбеде просторе за свој рад и уметничко изражавање, а врата установа културе остају им 

затворена. То за последицу неретко има гашење удружења и осиромашење културне 

ППррооссееччннаа  ссттаарроосстт  ззааппооссллеенниихх  уу  ббииббллииооттееккааммаа  јјее  4477,,55  ггооддииннаа,,  уу  ккууллттууррнниимм  ццееннттррииммаа  4466,,55,,  уу  

ммууззеејјииммаа  4477,,  уу  ааррххииввииммаа  4477,,55,,  уу  ззааввооддииммаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа  4455,,  уу  ггааллеерриијјааммаа  4477,,  уу  
ппооззоорриишшттииммаа  4444  ггооддииннее..  
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разноликости. Сарадња са приватним сектором пружила би базу за усавршавање програмске 

делатности у култури. Једно од системских мера јесте стимулација корпоративне одговорности. 

3. Међусобна сарадња установа на локланом, окружном, регионалном, националном нивоу – 

иако се у мањим местима са малим бројем установа не дешава често да установе културе не 

сарађују, у великим урбаним целинама и на вишим нивоима срадња изостаје. Стога се уз 

спремност установа, као преко потребна истиче координација од стране локалних самоуправа у 

смислу одржавања редовних састанака директора, плана реализације програма како не би 

долазило до њихових преклапања и слично. Сарадња на другим нивоима препуштена је самим 

установама, тако да и оне морају да покажу иницијативу за повезивањем.  

4. Неиспраћеност културних садржаја од стране медија – грађани као један од највећих 

проблема истичу недовољну информисаност о културним дешавањима, а као решење виде веће 

укључивање медија у њихову промоцију.  

 

 ПУБЛИКА И 

ПРОМОЦИЈА 

 

1. Истраживања публике и 

евиденције – установе културе 

немају у довољној мери 

развијене механизме за 

упознавање са потребама и 

интересовањима публике, као 

ни за праћење посећености 

својих програма.  

2. Отвореност ка маргинализованим и другим групама – показатељ недовољне отворености ка 

особама које долазе из ових категорија становништа јесте у веома малој мери постојање рампи, 

програмских садржаја, као и културних производа (књига на брајевом писму, цд издања 

публикација и слично)  за особе са инвалидитетом. Такође је евидентно да не постоји довољан 

број нити прилагођеност програма за старе. Често се, међутим, дешава да и млади оскудевају у 

жељеним садржајима. 

3. Сигнализација – ретки су градови/општине које имају добру сигнализацију и обележеност 

установа културе и културних добара што отежава сналажење посетилаца. 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

ПОЛИВАЛЕНТНИХ ЦЕНТАРА 

 

Поливалентни центри предствљају установе културе комплексног типа у којима се одвијају 

различите врсте културних програма, те тако у својој делатности често имају приказивачку (биоскоп), 

библиотечку (библиотека са читаоницом), изложбену (галерије), трибине и књижевне вечери, издавачку, 

аматеризам (фолклорна, музичка, ликовна, рецитаторска, драмска, литерарна секција...), сценско-

музички програм (позоришне представе,концерти и друге културно-забавни, информативни, образовни 

програми).  Са тако разноврсном понудом, половалнетни центри представљају стожере културног живота 

локалних заједница. 

Поливаленти центри су регистровани као домови културе, домови омладине, културни центри или 

као центри за културу. Највећи број њих је основан током 60-тих и 70-тих година прошлог века, по 

приципу да свако место треба да има свој дом културе. Најстарији је културни ценатр у Смедеревској 

Паланци основан 1941. године, а најмлађи у Рековцу који је основан текуће 2011. године,  а потом и у 

Ужицу и Брусу са 2010. као годином оснивања. 

На територији Србије , без Београда, постоји укупно 151 поливаленти културни центар, тако да 

готово свака општина има овај тип установе , док у неким постоји и више оваквих ценатра. Највећи број 

културних ценатара постоји у Панчеву и насељеним местима која припадају овом граду – 11.  

Делатност културних ценатра није регулисана 

посебним законом намењеним овом типу установа, нити 

постоји матична установа за све поливалентне центре у 

Србији. Сви поливаленти центри су установе основане од 

стране локланих самоуправа, однсоно ни једном оснивач није 

републиак или покрајина, тако да су они искључиво локлане 

установе и као такве важне за децентрализовану кутлурну 

политику. 

 

 Просторни капацитети 

Поливалентни центри у Србији се, у највећем броју случајева налазе у просторима велике 

површине. Највећи број поливалнетних ценатра (40%) располаже са укупним простором од 1.000 до 2000 

м
2.  

Када том броју додамо и оне са већом површином, добијамо да око две трећине свих 

поливалентних ценатара има простор од преко 1.000 квадратних метара. Велики и често 

нефункционални простори неретко представљају проблем за одржавање и грејање, тако да многе сале 

културних центара и домова културе остају празне или слабо коришћене. Такође, велике сале културних 

центара и  домова кутлуре у мањим срединама су неадекватне у односу на број публике. Величина  

простора  варира у распону од 6000м
2  

(Дом културе у Чачку) до 150м
2 
 којико има културни центар у 

Србобрану. Међу најмање спадају и културни центри Зајечара (210 м
2
) и Сремске Митровице (150 м

2
), 

али они не располажу просторима за програме већ само канцеларијским простором.  
 

Приказ: Поливалентни центри према просторним капацитетима 

 

8,7% 

13,5% 

16,7% 

40,5% 

8,7% 

14,3% дo 300 

300-600 

600-1000 

1000-2000 

2000-3000 

3000 и више 

Приметно је да по територијаном 

распореду, у региону Војводине постоји 

највећи број културних центара (40% од 

укупног броја ових установа), као и да у 

Покрајини највећи број сеоских домова 

култура и даље активно функционише.  
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Табела: Рангирање културних ценатара према просторним капацитетима 

Град/Општина 

Величина 

простора – 

највећи у м
2
 

Град/Општина 

Величина 

простора – 

најмањи у м
2
 

1 Чачак 6000 126 Србобран 150 

2 Смедерево 5090 125 Качарево- Панчево 195 

3 Зрењанин 5000 124 Нови Пазар 212 

4 Неготин 4500 123 Параћин 280 

5 Пријепоље 4500 122 
Ћуприја, Глогоњ 

(Панчево) 
300 

6 
Културни центар 

Вршац 
4.500 121 Петровац 350 

7 Трстеник 4357 120 Нови Кнежевац 389 

8 Пожаревац 4000 119 
Народни 

универзитет Врање 
396 

9 Крушевац 3921 118 Краљево 412 

10 Панчево кц 3.905 117 Самош (Ковачица) 420 

 

 

 

 

 

 

Сале културних центара броје и преко 700 места за седење, ако што је то случај у Руми, Смедереву и 

Пожаревцу. Највећи број културних ценатар има сале од 300 до 400 места.  

 

Приказ: Поливалентни центри према броју места у салама 

 
Табела: Рангирање поливалентних центара према броју места за седење у салама 

Град/Општина 
Број места за 

кориснике 

1 Пожаревац 810 

2 Смедерево 700 

3 Рума 700 

4 Чачак 686 

5 Трстеник 638 

6 Бор 622 

7 Ваљево 600 

8 Пријепоље 600 

9 Неготин 110 

10 Велика Плана 100 

 

11% 

25% 

50% 

14% 

мање од 99 100-299 300-499 500 и више 

ППррееммаа  ууттииссццииммаа  ссаа  ттееррееннаа,,  ппооллииввааллееннттннии  ццееннттррии  уу  ССррббиијјии  ссуу  уу  ппррооссттооррнноомм  ссммииссллуу  ии  уу  ппооггллееддуу  

ооппррееммее  уу  ллоошшеемм  ссттаањњуу,,  ппооссееббнноо  уу  ммааллиимм  ссррееддииннааммаа..  ООббззиирроомм  ддаа  ссуу  ооннии  ссаа  ррааззннооллииккоошшћћуу  ии  

ббрроојјнноошшћћуу  ккууллттууррнниихх  ппррооггррааммаа  ууссттааннооввее  ккоојјее  ддииккттиирраајјуу  ккууллттууррннии  жжииввоотт  уу  ллооккааллнниимм  ззаајјееддннииццааммаа,,  

ггееннееррааллнноо  ббии  ттррееббааллоо  ррааззввииттии  ссттррааттеешшккии  ппллаанн  ууллааггаањњаа  ии  ррееввииттааллииззаацциијјее  ооввиихх  ууссттаанноовваа..   
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 Програми 

             Поливалентни центри у оквиру својих активности организују трибине, радионице, наступе 
културно-уметничких друштава, музичке програме. Организују и премијере и пројекције филмова, као и 
различите врсте манифестација. Неки од њих баве се и издавачком делатношћу.  
 Број програма варира од 3 на годишњем нивоу (Сента) до 966 (Крушевац).  
 
 Табела: Рангирање поливалентних центара према броју програма у 2009. години 

Град/Општина 
Број програма 2009 - 

највише 
Град/Општина 

Број програма 2009 

- најмање 

1 Крушевац 966 105 Рековац 3 

2 Нови сад 869 104 Сента 3 

3 Рума 645 103 Сјеница 5 

4 Кладово 595 102 Пландиште 5 

5 Инђија 592 101 Кнић 7 

6 Бачка Паланка 574 100 Краљево 8 

7 Апатин 360 99 Чока 9 

8 Пожаревац 354 97 
Сремска 

Митровица 
10 

9 Бор 330 96 Босилеград 11 

10 Ариље 303 95 Житорађа 13 

 

             Када је реч о врсти програма које културни центри организују, највише је филмских пројекција, 

трибина, позоришних представа, изложби и наступа културно-уметничких друштава.  

 

 

 

 

 

Приказ: Укупан број програма према типу у 2009. години 

 
 

206 

318 

387 

492 

1167 

1255 

1274 

1303 

7775 

Издаваштво 

Концерти 

Остало 

Наступо оркестара и хорова 

Наступи КУД-ова 

Изложбе 

Позоришне представе 

Трибине 

Биоскопске пројекције 

ННаајјввиишшее  ииззллоожжббии  ооррггааннииззуујјее  ККууллттууррннии  ццееннттаарр  ППааннччаавваа,,  ннаајјввиишшее  ббииооссккооппссккиихх  ппрроојјееккцциијјаа  

ККрруушшеевваацц,,  ннаајјввиишшее  ннаассттууппаа  ККУУДД--оовваа  ППоожжаарреевваацц  ии  ККњњаажжеевваацц,,    ннаајјввиишшее  ттррииббииннаа  ии  ддееббааттаа  
ККууллттууррннии  ццееннттаарр  ННиишш..  

ННаајјввеећћии  ббрроојј  ппооллииввааллееннттнниихх  ццееннттаарраа  уу  ттооккуу  ггооддииннее  ддааннаа  ооррггааннииззуујјее  оодд  1100  ддоо1155  ииззллоожжббии,,  ооккоо  110000  

ффииллммссккиихх  ппрроојјееккцциијјаа,,  1100  ддоо  2200  ппооззоорриишшнниихх  ппррееддссттаавваа,,  ддоо  55  ккооннццееррааттаа,,    ооккоо  1155  ннаассттууппаа  ккууллттууррнноо--

ууммееттннииччккиихх  ддрруушшттаавваа  ии  ииссттоо  ттооллииккоо  ттррииббииннаа//ппррееддаавваањњаа..  
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 Публика 

                      Када је реч о публици треба нагласити да већина поливалентних центара не води 

евиденцију о броју посетилаца. Две трећине културних ценатара не спроводи истраживања потреба и 

мишљења својих посетилаца. 

 

Приказ: Да ли спроводе истраживање посетилаца? 

 
              Центар за културу, спорт и туризам општине Лучани Драгачево бележи убедљиво највећу 

посећеност,  јер велики део публике манифестације Сабор трубача у Гучи посећује ову установа која је 

оворила и музеј трубе.  Културни центри у Крушевцу и Смедереву су такође при врху по посећености. 

Најмање посећена је Установа културе Сјеници, што је последица недовршености зграде у којој би 

установа требало да организуеј програме. 

 

Табела: Рангирање поливалентних центара према броју публике на годишњем нивоу (просек 2007-

2009) 

Град/Општина 

Укупна посећеност 

на свим програмима 

– највећи број 

Град/Општина 

Укупна посећеност 

на свим програмима 

– најмањи број 

1 Лучани 283.333 108 Сјеница 81 

2 Крушевац 
148.333 

107 
Дебељача -
Ковачица 

175 

3 Смедерево 108.262 106 Бујановац 177 

4 Панчево кц 
79.228 

105 
Самош - 
Ковачица 

206 

5 Пирот 72.500 104 Власотинце 215 

6 Сокобања 
60.837 

103 
Црепаја -  
Ковачица 

223 

7 Чачак 50.000 102 Ивањица 248 

8 Крушевац 46.534 101 Уздин-Ковачица  255 

9 Крагујевац 43.333 100 Нови Пазар 309 

10 Неготин 40.000 99 Сечањ 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66% 

34% 
не 

да 

ВВееллииккии  ббрроојј  ппррооггррааммаа  ккоојјее  ооррггааннииззуујјуу  ккууллттууррннии  ццееннттррии  уу  ССррббиијјии  ссуу  

ббеессппллааттннии..    ТТрреећћииннаа  ккууллттууррнниихх  ццееннттаарраа  ууооппшшттее  ннее  ннааппллааћћуујјее  ннииттии  јјееддаанн  

ппррооггрраамм  уу  ссввоојјоојј  ккууллттууррнноојј  ппооннууддии..  ЗЗаа  ппррооггррааммее  ггддее  ссее  ууллаазз  ннааппллааћћуујјее,,  

ццееннее  ссее  ккрреећћуу  оодд  5500  ддоо  660000  ддииннаарраа  уу  ппррооссееккуу  ппоо  ппррооггррааммуу..  ЦЦееннаа  ккааррааттаа  ззаа  

ккууллттууррннаа  ддеешшаавваањњаа  ккоодд  ннаајјввеећћеегг  ббрроојјаа  ккууллттууррнниихх  ццееннттаарраа  ((4444%%))  ккрреећћее  ссее  уу  

рраассппооннуу  оодд  110000  ддоо  115500  ддииннаарраа  ппоо  ппррооггррааммуу..  УУ  ттеекк  55%%  ккууллттууррнниихх  ццееннааттаарраа  

ппррооссееччннаа  ццееннаа  ууллааззннииццее  ссттаајјее  ввиишшее  оодд  330000  ддииннаарраа..  

  



23 
 

Приказ: Поливалентни центри према висини цене улазница   

 
 Финансирање 

             Највеће буџете у групи поливалентних установа културе имају  највећи градови, Нови Сад и Ниш.  

С друге стране, у групи културних центара који су при дну листе по висини буџета,  поред сеоских домова 

културе и културних ценатар у мањим општинама, налазе се и културни центри већих урбаних целина, 

одноно центара округа као што су Зајечар и Краљево. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела:  Рангирање центара према просечном буџету у 2008. и 2009. години 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Највећи (у еврима) 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Најмањи (у еврима) 

1 Нови сад 1.516.023,91 128 
Владимировац -

Алибунар 
3.444,47 

2 Ниш 1.039.609,01 127 Топола 9.330,29 

3 Чачак 646.788,47 126 Зајечар 13.490,09 

4 Пожаревац 592.356,82 125 Бегеч 14.339,13 

5 Лозница 558.269,95 124 Црвенка 21.311,66 

6 Лучани 542.745,14 123 Рековац 25.417,23 

7 Јагодина 438.282,58 122 Краљево 38.165,80 

8 Крушевац 437.587,20 121 Пландиште 40.011,90 

9 Смедерево 422.243,14 120 Србобран 48.419,14 

10 Бор 377.778,28 119 Нови Пазар 48.784,18 

 

              Највећи број поливалентних центара издваја између 4 и 6 евра по глави становика свог места за 

установе културе поливалентног типа. 

              Структура буџета показује да се за програме у поливалентним центрима Србије издваја 22% 

средстава која им стоје на располагању. Нешто више издваја се за одржавање зграда, док за плате 

одлази мало преко половине буџета. 

 

 

 

 

29% 

5% 
44% 

17% 

5% 

не наплаћују до 100 дин 100-150 дин 150-300 300 дин и више 

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  ккааддаа  ссее  уу  оодднноосс  ссттааввее  ббууџџееттии  ккууллттууррнниихх  ццееннттаарраа  ии  ббрроојј  

ссттааннооввннииккаа  ддаа  ссее,,  ппооссллее  ЛЛууччааннаа  ((2222  еевврраа  ппоо  ссттааннооввннииккуу))  ннаа  ввррххуу  ллииссттее  

ннааллааззее  ББееллаа  ППааллааннккаа,,  ДДииммииттррооввггрраадд  ии  ГГааџџиинн  ХХаанн  ссаа  ннеешшттоо  ппррееккоо  1122  еевврраа  аа  

ННооввии  ССаадд  ии  ННиишш  ииззммееђђуу  44  ии  55  еевврраа..  ННаа  ддннуу  ллииссттее  ссуу  ЗЗаајјееччаарр  ии  ККррааљљееввоо  ссаа  2200  
ееввррооццееннттии  ппоо  ггллааввии  ссттааннооввннииккаа..  
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Приказ: Буџети поливалентних центара по глави становника свог града/општине 

 
                

Приказ: Структура буџета поливалентних центара за период 2008-2009 

 
                 Преглед извора финансирања показује да у буџетима поливалентних ценатара највише 

учествују градови/општине оснивачи, потом сопствени приходи, па Репуб лика. Спонзорства и донације 

најмање учествују у финансирању ових установа 

 

Приказ: Извори финансирања културних центара у 2009. години 
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               Број запослених у поливалентним центрима варира од 50 запослених (Крушевац) до једног 

запосленог (Сремска Митровица од градова, Сента од општина и још 5 домова културе у сеоским 

срединама).  

 

Табела: Рангирање поливалентних центара према највећем броју запослених 

Град/Општина Број запослених Град/Општина Број запослених 

1 Крушевац 50 6 Нови Пазар 33 

2 Чачак 47 7 

Културни 
центар 

Панчева, 
Смедерево 

31 

3 Ниш 44 8 
Горњи 

Милановац 
28 

4 Зрењанин 36 9 Ваљево, Сента 27 

5 Пожаревац 34 10 
Зајечар, Дом 

омладине 
Панчево 

19 

 

 Проблеми поливалентних центара 

               Поливалентне установе културе, што им сам назив и говори, имају широк спектар културних 

програма у понуди. Те стога се представници често жале на неприлагођеност простора различитим 

програмима и указују на потребу за мултифукнционалним салама и савременом техничком опремом.  

Недостатак средстава за реконструкцију често великих и непрактичних сала, као и за куповину опреме су 

тако и највећи проблеми запослених у овим установама. Најмањи проценат се изјаснио да има проблем 

са кадровском структуром, а они ко су то ипак нагласили, истичу потребу за приливом високообразованих 

младих стручњака као носиоцима нове креативне енергије. Такође, око половине културних центара 

истиче да су им недовољна средства намењена програмима.  

               

 

Приказ: Преглед проблема поливалентних центара 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

БИБЛИОТЕКА 

 

Најстарија установа културе у Србији је, данас кровна библиотечка институција за све установе 

тог типа – Народна библиотека, основана 1832. године. Настала је као својеврсни депозит књига, затим je 

била библиотека у саставу (Књажевско-типографијска библиотека, Библиотека Попечитељства 

просвештенија), након тога је окупила више библиотека јавних и државних надлештава и откупила 

неколико приватних библиотека (Лукијана Мушицког, Јосипа Шлезингера), да би временом израсла у 

националну библиотеку. Указом Кнеза Милоша из 1853. године, уведено је звање државног библиотекара 

у рангу професора Велике школе. Назив Народна библиотека озваничио је Ђура Даничић, који је 

дефинисао националну концепцију набавне политике и започео израду текуће националне 

библиографије. 

Библиотеке су установе са најдужом традицијом, корене имају у читалиштима која су се широм 

Србије оснивала од половине 19. века. Читалишта су углавном била неформалног карактера, 

нестабилна, и често без континуитета у свом раду. Прве општинске библиотеке, основане одлуком 

локалних скупштина, настају касније.  

Наиме, после Другог светског рата, и током друге половине ХХ века, библиотеке почињу да се 

оснивају у много већој мери у Србији, тако да свако место добија библиотеку са својим огранцима по 

селима и месним заједницама. 

На територији Србије укупно је 24 библиотека са функцијом матичних не рачунајући београдску, 

оне које обављају библиотечку делатност на универзитетима, факултетима, у вишим школама и 

научноистраживачким установама, и библиотеке у Приштини и Косовскоj Митровици. 

Библиотечка делатност, за разлику од других делатности у култури, регулисана је бројним 

нормативним актима: 

 Законима: Законом о библиотечкоj делатности (Службени гласник РС, броj 34/94) и Законом о 

културним добрима (Службени гласник РС, броj 71/94), 

 Правилницима: Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе, Правилник о 

садржини и начину вођења регистра библиотека, Правилник о регистрима старих и ретких књига,  

Правилник о надзору над стручним радом у библиотекама, Правилник о ближим условима за 

стицање звања лица коjа обављаjу стручне послове у библиотеци, Правилник о одређивању 

висине трошкова полагања стручног испита библиотечких радника, односно посебног дела 

стручног испита, и висине накнаде члановима комисиjе и испитивачима за рад у комисиjи, 

Правилник о програму стручног испита у библиотечкоj делатности и начину његовог полагања, 

Правилник о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме потребне за 

њихово обављање. 

 Решењима: Решење о одређивању библиотека коjе обављаjу матичне функциjе у библиотечкоj 

делатности 

Иако су сви нормативни акти прилично стари, библиотечка делатност је у односу на остале 

делатности у култури, у највећој мери нормативно регулисана, јер за разлику од њих, библиотечка 

делатност има закон и највише прописа којима је регулисана. 

За разлику од осталих установа, све општине у Србији имају библиотеку изузев Сремских 

Карловаца где је библиотека у статусу огранка новосадске библиотеке, тако да без Београда и Косова 

њихов број износи 143.  

 

 Просторни капацитети 

Када је реч о простору у којима се библиотеке налазе, њихова површина изузетно варира. 

Највећим простором располаже библиотека у Крупњу која је велику зграду од 3.000 м
2
 добила од 

http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/ZAKON_O_BIBLIOTECKOJ_DELATNOSTI.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-blizim-uslovima-za-cuvanje-bibliotecke-grade.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-vodenja-registra-biblioteka.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-vodenja-registra-biblioteka.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-registrima-starih-i-retkih-knjiga.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-nadzoru-nad-strucnim-radom-u-bibliotekama.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-blizim-uslovima-za-sticanje-zvanja-lica-koja-obavljaju-strucne-poslove-u-biblioteci.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-blizim-uslovima-za-sticanje-zvanja-lica-koja-obavljaju-strucne-poslove-u-biblioteci.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-odredivanju-visine-troškova-polaganja-strucnog-ispita-biblioteckih-radnika,-odnosno.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-odredivanju-visine-troškova-polaganja-strucnog-ispita-biblioteckih-radnika,-odnosno.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-odredivanju-visine-troškova-polaganja-strucnog-ispita-biblioteckih-radnika,-odnosno.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-programu-strucnog-ispita-u-biblioteckoj-delatnosti-i-nacinu-njegovog-polaganja.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-vrsti-strucnih-poslova-u-biblioteci,-vrsti-i-stepenu-strucne-spreme-potrebne-za-njihovo-obavljanje.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Pravilnik-o-vrsti-strucnih-poslova-u-biblioteci,-vrsti-i-stepenu-strucne-spreme-potrebne-za-njihovo-obavljanje.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Resenje-o-odredivanju-biblioteka-koje-obavljaju-maticne-funkcije-u-biblioteckoj-delatnosti.doc
http://www.kultura.gov.rs/dokumenti/Resenje-o-odredivanju-biblioteka-koje-obavljaju-maticne-funkcije-u-biblioteckoj-delatnosti.doc
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издавачког предузећа Политика и захваљујући њој обавља функцију поливалентног центра као једина 

установа културе у општини. Најмањи простор има библиотека у Жабарима која је смештена у 

општинској згради на површини од 40 м
2
. Највећи број библиотека располаже простором између 200 и 

300 м
2
, а како расте број квадратних метара смањује се број библиотека. Библиотеке које располажу 

најмањим простором имају изузетне проблеме са смештајем књига, а читаонице и простори у већини 

таквих установа не постоје.   

 

Приказ: Библиотеке према просторним капацитетима 

 
Приметно је да након Крупња који располаже највећим простором, следи девет градова, центара 

округа, са највећим просторним капацитетима. На другој страни налазе се мале општине уз напомену да 

је нова зграда библиотеке Петровца у време вођења интервјуа била у изградњи и да је библиотека у 

Мионици чекала на усељење у нови објекат који ће делити са културним центром. Поред малог простора, 

библиотека Раче налази се у статички несигурној згради. Библиотеке у Ражњу и Бољевцу налазе се у 

зградама поливалентних центара.   

 

Табела: Рангирање библиотека према просторним капацитетима 

Град/Општина 
Величина простора - 

највећи 
Град/Општина 

Величина простора - 

најмањи 

1 Крупањ 3000 м
2
 138 Жабари 40 м

2
 

2 Сомбор 2991 м
2
 137 Рача 55 м

2
 

3 Нови Сад 2689 м
2
 136 Петровац 60 м

2
 

4 Крагујевац 2235 м
2
 135 Ражањ 64 м

2
 

5 Суботица 2160 м
2
 134 Сјеница 80 м

2
 

6 Смедерево 1945 м
2
 133 Црна Трава 94 м

2
 

7 Панчево 1923 м
2
 132 Мионица 98 м

2
 

8 Краљево 1530 м
2
 131 Блаце 102 м

2
 

9 Ниш 1521 м
2
 130 Бољевац 109 м

2
 

10 Шабац 1480 м
2
 129 Бабушница  112 м

2
 

 

 

 

 

 

5,56% 

9,72% 

11,11% 

14,58% 

9,03% 9,72% 

6,94% 

6,25% 

4,17% 

4,17% 

1,39% 

6,25% 

2,78% 
3,47% 

4,17% дo 100 

100-150 

151-200 

201-300 

301-400 

401-500 

501-600 

601-700 

701-800 

801-900 

901-1000 

1001-1500 

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  77  ууссттаанноовваа  ооррггааннииззуујјее  ссввоојј  рраадд  уу  ппррооссттоорруу  ммаањњеемм  оодд  110000  ккввааддррааттнниихх  ммееттаарраа,,  ччииммее  ссуу  

ууссккррааћћееннее  ззаа  ччииттааооннииццее  ии//ииллии  ппррооссттооррее  ззаа  ооррггааннииззаацциијјуу  ппррооггррааммаа..   
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Када је реч о просторима за читање, готово три четвртине библиотека има по једну читаоницу. 

Око 15% библиотека не располаже читаоничким простором. Највише читаоничких простора има 

смедеревска библиотека, чак пет. 

 

Приказ: Библиотеке према броју читаоница и броју места за кориснике 

 
 

Приказ: Библиотеке према броју места за кориснике 

 
 

Табела: Рангирање библиотека према броју места за коринике 

Град/Општина Број места за коринике 

1 Крагујевац 212 

2 Апатин 202 

3 Ваљево 190 

4 Суботица 158 

5 Смедерево 150 

6 Лозница 150 

7 Сента 123 

8 Панчево 122 

9 Врњачка Бања 110 

10 Велика Плана 100 

 

 Фонд и програми библиотека 

Када говоримо о фонду, највећи има сомборска библиотека, а најмањи библиотека у Ражњу. 

Податке о броју издања којима располажу није доставило седам библиотека. Рангирање показује да 

највеће фондове, очекивано имају матичне библиотеке. Међутим, међу њих умешало се и неколико 

општинских (осам): Вршац, Бачка Паланка, Стара Пазова, Бачка Топола, Параћин, Врбас, Бечеј и Инђија.  

 

 

14,7% 

72,7% 

7% 

4,2% 0,7% 
нема читаоницу 

1 читаоница 

2 читаонице 

3 читаонице 

5 читаоница 

14,7% 

32,9% 

17% 

14% 

9,8% 
2,1% 

4,2% 2,1% 3,5% без простора 

до 20 

21-30 

31-50 

51-80 

81-100 

101-150 

преко 150 

нема података  
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Табела: Рангирање библиотека према величини фонда  

Град/Општина 
Величина фонда - 

највећи 
Град/Општина 

Величина фонда - 

најмањи 

1 Сомбор 347455 137 Ражањ 14240 

2 Крагујевац 305531 136 Трговиште 14629 

3 Ниш 237555 135 Мерошина 14684 

4 Вршац 224994 134 Крушевац 15135 

5 Смедерево 213456 133 Беочин 15135 

6 Краљево 198923 132 Ћићевац 16396 

7 Суботица 180155 131 Жабари 16500 

8 Панчево 175654 130 Власотинце 16513 

9 Шабац 175000 129 Ћуприја 17062 

10 Бачка Паланка 170464 128 Гаџин Хан 19000 

 

         Мало мање од половине библиотека у Србији, без Београда и Косова, располаже фондом до 40.000 

наслова. Са друге стране оних са више од 100.000 књига је мање од петине. 

  

Приказ: Библиотеке према величини фонда           

 
 

 

                Са највише књига свој фонд је у периоду од 2007. до 2009. године допунила библиотека града 

Новог Сада, а најмање је успела да принови  библиотека у Книћу. Власотинце се нашло на самом врху 

листе из разлога великог пожара у којем је изгорео велики део фонда, након чега су се многи актери 

укључили у обнову књижног фонда. 

 

Табела: Рангирање библиотека према броју приновљених књига (2007-2009) 

Град/Општина 
Број набављених 

књига - највише 
Град/Општина 

Број набављених 

књига - најмање 

1 Нови Сад 84027 131 Кнић 1155 

2 Крагујевац 40901 130 Босилеград 1185 

3 Власотинце 28113 129 Мали Зворник 1204 

4 Пожаревац 25407 128 Црна Трава 1239 

5 Ниш 22834 127 Ражањ 1457 

6 Сомбор 19872 126 Варварин 1551 

7 Бачка Паланка 18890 125 Житорађа 1631 

8 Смедерево 17898 124 Чока 1646 

9 Панчево 16965 123 Мионица 1793 

10 Крушевац 15822 122 Тител 1898 

3,5% 
4,9% 

9% 

6,9% 

8,3% 

7,6% 

9% 

23,6% 

13,9% 

8,3% 
4,2% 

више од 200000 

150001-200000 

100001-150000 

70001-100000 

60001-70000 

50001-60000 

40001-50000 

30001-40000 

20001-30000 

до 20000 

нема података  
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             Највећи број библиотека принавља фонд са 2.000-4.000 наслова – нешто преко четвртине свих 

библиотека. 

 

Приказ: Библиотеке према броју приновљених књига у периоду од 2007-2009 

 
 

             Када је реч о додатним програмима библиотека Новог Сада и Краљева налазе се на врху листе 

за период 2007-2009. Тринаест библиотека није доставило податке. Уколико искључимо библиотеке које 

због простора нису у могућности да организују програме, најмање програма у три посматране године 

реализовала је библиотека у Блацу.   

 

Табела: Рангирање библиотека према броју програма у периоду од 2007. до 2009. године 

Град/Општина 
Број програма 2007-

2009 - највише 
Град/Општина 

Број програма 2007-

2009 - најмање 

1 Нови Сад 2765 128 Блаце 3 

2 Краљево 1677 127 Ћићевац 8 

3 Крагујевац 1350 126 
Прибој, Тутин, 

Богатић 
9 

4 Бечеј 1081 125 
Бољевац, 

Босилеград, 
Рача, Ивањица 

11 

5 Кањижа 688 124 Нова Црња 14 

6 Бор 681 123 Сјеница 17 

7 Кикинда 648 122 Алибунар 20 

8 Сента 572 121 
Инђија, Зајечар, 

Рековац 
22 

9 Бачка Топола 356 120 Бела Паланка 24 

10 Алексинац 347 119 Лучани 25 

 

             Када је реч о врсти програма које библиотеке организују, највише је програма радионичарског 

типа. На другом месту по бројности су садржаји који нису редовни у библиотекама попут музичких 

садржаја, позоришних програма, филмских пројекција, фестивала, такмичења, програми сарадње, 

програми уступљеног простора и слично. Велики удео оваквих програма је резултат чињенице да 

одређени број библиотека има функцију поливалентних центара те организују најразличитије садржаје у 

великом броју. У броју реализованих програма према врсти предњаче градови/општине Војводине. 

 

 

 

 

 

3,5% 
5,6% 

6,9% 
3,5% 

7,6% 

9,7% 

9% 
8,3% 

14,6% 

12,5% 

9,7% 

9% 
више од 20000 

15001-20000 

10001-15000 

9001-10000 

8001-9000 

6001-8000 

5001-6000 

4001-5000 

3001-4000 

2001-3000 

до 2000 

нема података  

ННаајјввиишшее  ккњњиижжееввнниихх  ввееччееррии  ооррггааннииззуујјее  ННооввии  ССаадд,,  ппаа  ККииккииннддаа,,  ппаа  ЗЗрреењњаанниинн;;  ннаајјввиишшее  ииззллоожжббии  ппооссллее  

ННооввоогг  ССааддаа,,  ББееччеејј,,  ппаа  ККррааггуујјеевваацц;;  ннаајјввиишшее  ппррееддаавваањњаа  ССееннттаа,,  ппаа  ББееччеејј,,  ппаа  ББааччккаа  ТТооппооллаа;;  ннаајјввиишшее  

ттррииббииннаа  ии  ддееббааттаа  ДДоољљеевваацц,,  ССееннттаа,,  ппаа  ББоорр;;  ннаајјввиишшее  ррааддииооннииццаа  ККррааљљееввоо,,  ННооввии  ССаадд,,  ппаа  ККаањњиижжаа..  
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Приказ: Укупан број програма према типу у три посматране године (2007-2009) 

 
 

 Чланови библиотека 

             У 90 библиотека од оних које су доставиле податке (130) деца су најбројнији чланови, а у 32 

одрасли. Ученици средњих школа најбројнији су читаоци у само пет градова/општина: Чајетини, Ваљеву, 

Рачи, Ивањици, Параћину, Рашкој, Новом Пазару и Бољевцу.  

 

 

 

             Највише чланова међу библиотекама у 2009. година имала је установа у Новом Саду – преко 

20.000. Најмање чланова имала је бољевачка библиотека  - 81.  

 

Табела: Рангирање библиотека према броју чланова 

Град/Општина 

Број и удео чланова 

у локалном 

становништву (2009) 

Град/Општина 

Број и удео чланова 

у локалном 

становништву (2009) 

1 Нови Сад 23560 7,9% 130 Бољевац 81 0,5% 

2 Крагујевац 14880 8,5% 129 Гаџин Хан 175 1,7% 

3 Шабац 11011 9% 128 Житорађа 177 1% 

4 Панчево 10751 8,5% 127 Дољевац 206 1,1% 

5 Краљево 9538 7,8% 126 Сврљиг 215 1,2% 

6 Крушевац 9198 7% 125 Мионица 223 1,4% 

7 Сомбор 8147 8,4% 124 Ражањ 248 2,2% 

8 Смедерево 6970 6,3% 123 Чока 255 1,8% 

9 Стара Пазова 6169 9,1% 122 Блаце 309 1,1% 

10 Бачка Паланка 5887 9,7% 121 Сјеница 320 1,1% 

                 

                Када је реч о чланаринама, највећу има библиотека у Рачи која је готово на нивоу београдских 

библиотека и износи 1.000 динара. Интересантно је да чланарина не зависи од величине средине у којој 

библитека организује свој рад па након рачанске следе библиотеке: Лозница – 900, Смедерево, Ужице, 

Сремска Питровица - 700, Суботица, Шабац, Ваљево, Сента, Пожаревац, Крупањ, Инђија, Зајечар, 

Љубовија - 600. Библиотеке у Сечњу, Новој Црњи и Опову не наплаћују чланарину, а она најмање износи 

у Тутину – 150 динара.  

 

 

 

 

 

 

 

2007 

2008 

2009 

1392 

1558 

1275 

1216 

1213 

1335 

438 

441 

434 

166 

147 

168 

1555 

2189 

1599 

1413 

1501 

1621 

књижевне вечери изложбе предавања трибине,дебате радионице остали садржаји 

ДДееццаа  ссуу  ннаајјввееррнниијјии  ччллааннооввии  ббииббллииооттееккаа  уу  6699,,22%%  ууссттаанноовваа,,  ооддрраассллии  уу  2244,,66%%,,  ссррееддњњоошшккооллцции  уу  ссввееггаа  66,,22%%  

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  ННооввии  ССаадд  ккааоо  ннаајјввеећћаа  

ббииббллииооттееккаа  ппоо  ббрроојјуу  ччииттааллааццаа  ии  ссввоомм  

ффооннддуу  ннааппллааћћуујјее  ччллааннааррииннуу  440000  ддииннаарраа  

шшттоо  ззннааччии  ддаа  4455  ммаањњиихх  ббииббллииооттееккаа  ииммаа  
ввеећћее  ииззннооссее  ччллааннааррииннее  
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Приказ: Библиотеке према висини чланарине   

 
 

                 

 

 Финансирање 

             На првих 24 позиција по величини буџета нашле су се матичне библиотеке. Једине две које нису 

матиче а нашле су се на листи јесу библиотеке у Старој Пазови и Новом Пазару које имају веће буџете 

од матичних библиотека Зрењанина, Ужица, Зајечара, Кикинде и Ваљева.  

             Уколико изузмемо 32 библиотеке које функционишу као поливалентни центри и шест које нису 

доставиле податке о буџету, најмањи буџет има библиотека у Црној Трави. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела:  Рангирање библиотека према просечном буџету у 2008. и 2009. години 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Највећи (у еврима) 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Најмањи (у еврима) 

1 Нови Сад 904.241,65 108 Црна Трава 19.024,84 

2 Ниш 646.116,36 107 Мало Црниће 20.007,64 

3 Суботица 508.540,94 106 Рача 23.058,27 

4 Крагујевац 496.364,95 105 Тител 26.727,15 

5 Сомбор 446.169,87 104 Мионица 27.745,69 

6 Краљево 437.727,19 103 Бољевац 28.287,02 

7 Шабац 433.844,93 102 Осечина 31.351,39 

8 Панчево 380.280,47 101 Беочин 32.090,96 

9 Пожаревац 305.403,98 100 Нова Варош 33.645,33 

10 Чачак 291.130,42 99 Пландиште 33.759,80 

 

                 Највише библиотека има буџет који по глави становника не прелази 3 евра – половина свих 

посматраних.  

 

 

 

 

 

 

2,3% 10,5% 

22,6% 

36,1% 

18% 

10,5% 

не наплаћују 

до 300 динара 

300-399 динара 

400-499 дин 

500-599 динара 

600 и више 

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  ккааддаа  ссее  уу  оодднноосс  ссттааввее  ббууџџееттии  ббииббллииооттееккаа  ии  ббрроојј  

ссттааннооввннииккаа  ддаа  ссее  ЦЦррннаа  ТТрраавваа  ссаа  ннеешшттоо  ппррееккоо  77  еевврраа  ннааллааззии  ннаа  ддррууггоојј  

ппооззиицциијјии,,  ооддммаахх  ииззаа  ЧЧаајјееттииннее,,  аа  ббииббллииооттееккаа  ННооввоогг  ССааддаа  ннаа  5533  ппооззиицциијјии  

ссаа  33  еевврраа  ппоо  ссттааннооввннииккуу!!!!!!  

ИИссттрраажжиивваањњаа  ппооттррееббаа  ккооррииссннииккаа  ккааоо  ссррееддссттввоо  ееввааллууаацциијјее  ии  ппрраавваацц  уу  ннааббааввцции  ппууббллииккаацциијјаа  ррааддии  5555  

ббииббллииооттееккаа  ииллии  4422,,66%%,,  оодд    112299  ббииббллииооттееккаа  ккоојјее  ссуу  ддооссттааввииллее  ттрраажжееннии  ппооддааттаакк..  
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Приказ: Буџети библиотека по глави становника свог града/општине 

 
                

                  На нивоу 106 библиотеке за библиотека које се баве искључиво библиотечком делатношћу, а 

доставиле су податке, у просеку се за 2008. и 2009. годину, за програмске активности издваја 7,2%. 

 

Приказ: Структура буџета библиотека за период 2008-2009 

 
 

                 Преглед извора финансирања показује да у буџетима библиотека највише учествују 

градови/општине оснивачи, потом сопствени приходи па Репуб лика. Спонзорства и донације најмање 

учествују у финансирању ових установа 

 

Приказ: Извори финансирања библиотека за период 2008-2009 

  
                Највећи број запослених очекивано имају велике матичне библиотеке.  

 

Табела: Рангирање библиотека према највећем броју запослених 

Град/Општина Број запослених Град/Општина Број запослених 

1 Нови Сад 87 6 Краљево 39 

2 Ниш 69 7 Лесковац 36 

3 Суботица 50 8 Зрењанин 32 

4 Крагујевац 45 9 Шабац 31 

5 Сомбор 41 10 Смедерево 28 

 

 

 

 

 

1,8% 1,8% 

2,7% 

11,6% 

25,9% 

29,5% 

21,4% 

5,3% 

7 евра и више 

6-6,99 евра 

5-5,99 евра 

4-4,99 евра 

3-3,99 евра 

2-2,99 евра 

до 2 евра 

нема података  

Структура 
буџета 

68,3% 24,5% 7,2% 

Плате Материјални трошкови Програми 

Извори 
финансирања 

2,1% 1,7% 

89,9% 5,1% 1,2% 

Република Покрајина Град/Општина Сопствена средства  Спонзорства/Донације 

ТТррии  ббииббллииооттееккее  ииммаајјуу  ссааммоо  ппоо  јјеедднноогг  ззааппооссллеенноогг::  ММААЛЛОО  

ЦЦРРННИИЋЋЕЕ,,  РРААЖЖААЊЊ,,  ЖЖААББААРРИИ;;  шшеесстт  ббииббллииооттееккаа  ииммаа  ппоо  ттрроојјее  

ззааппооссллеенниихх::  ЦЦРРННАА  ТТРРААВВАА,,  ББРРУУСС,,  ККООССЈЈЕЕРРИИЋЋ,,  ЧЧООККАА,,  
ССВВРРЉЉИИГГ,,  ББООГГААТТИИЋЋ    
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 Проблеми библиотека 

               Највеће проблеме библиотечке установе имају са финансирањем где се углавном ради о 

средствима која недостају за програме. Готово све библиотеке поздравиле су праксу Министарства 

културе које организује откуп књига преко листе књига са које библиотеке бирају наслове. Једино што 

одређеном броју библиотека не одговара јесте мали број књига које припадају најчитањијем фонду . 

белетристике, јер стручне и научне књиге у малим срединама где међу члановима нема велики број 

студената нису толико тражене. Као алтернативу ове библиотеке виде доделу средстава уместо листе 

публикације, како би оне саме бирале којим ће књигама приновити фонд.  

              Следећи највећи проблем тиче се техничке опремљености. Највећи број библиотека истиче 

недостатк рачунара за кориснике, мада има и оних које немају информатичку опрему ни за свакодневни 

стручни рад.  Просторни капацитети су најчешће недовољно велики или захтевају реконструкцију и 

адаптацију.  

              Библиотеке најмање проблема имају са кадровима. Тамо где они недостају углавном се ради о 

бисокообразовном кадру – библиотекарима/информатичарима, док књижничара у главном има довољно. 

Велики број  библиотека истакло је потребу за едукацијом својих кадрова, углавном за коришћење неке 

од виртуелних база и библиотечких прогама, али има библиотека које су препознале значај 

алтернативног финансирања те истичу потребу за едукацијом у области писања пројеката.  

              Више од половине библиотека истиче проблем са програмима који су у највећем броју случајева 

повезани са неким другим проблемом, на пример недостатк простора за програме, или недовољна 

средства за програмске активности. Међутим, има  библиотека код којих је овај проблем у вези са 

техничком опремљеношту и едукованошћу кадрова јер се истиче потреба за умрежавање у неку од 

електронских библиотечких база које би омогућиле корисницима претрагу преко рачунара, а и 

запосленима олакшали послове у вези са сређивањем и одржавањем фонда. 

 

Приказ: Преглед проблема библиотека    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,5% 

82,1% 

77,4% 

52,9% 

48,1% 

25,5% 

17,9% 

22,6% 

47,1% 

51,9% 

Простор 

Финансирање 

Техничка опремљеност 

Кадрови  

Програми 

Има Нема 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

МУЗЕЈА 

 

Зачеци музеја у Србији везани су за ХIХ век и период романтизма у коме се будила национална 

свест свуда по Европи, па тако и у Србији. Заинтересованост за националну прошлост, а посебно за 

материјална сведочанства о њој, подстакле су истраживање, али и сакупљање старина. Почеци музеја, у 

смислу систематског сакупљања, везују се за збирку минерала Кнеза Милоша Обреновића у Крагујевцу, 

која је потом пренета у Београд, у Мусеум Лицеја. Развој музеја у Србији везује се за оснивање Народног 

музеја у Београду 1844. године, а затим и Матице Српске 1847. године у Новом Саду. После Другог 

светског рата, и током друге половине ХХ века, музеји почињу да се оснивају у много већој мери у 

Србији, тако да свако веће место добија свој музеј. 

Музејска делатност у Србији регулисана је члановима 65. и 77. Закона о културним добрима, 

(Службени гласник РС, броj 71/94), а затим правилницима: Правилник о ближим условима за почетак 

рада и обављање делатности установа заштите културних добара, Правилник о програму стручног 

испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања (Службени гласник РС, 

бр. 11/96, 15/96), Правилник о обрасцима за документациjу коjа се води о археолошком ископавању и 

истраживању, Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и 

начину његовог полагања, Правилник о регистрима уметничко-историjских дела, као и Решењем о 

утврђивању надлежности музеjа према врстама уметничко-историjских дела и према териториjи. 

 

               У 144 града/општине у Србији, без Београда и Косова, покретну баштину чува 51 музеј чији је 

оснивач локална самоуправа. Најстарији међу њима је музеј у Белој Цркви који датира из 1877, а 

најмлађа је установа у Новој Црњи основана  2009. године 

 

 Просторни капацитети 

               Највећим простором располаже новосадски (преко 8.000 м
2
), па двоструко мањи крагујевачки 

Народни музеј. У најмањем простору свој рад организују музеји у Коцељеви и Мајданпеку који заузимају 

150, односно 168 м
2
 . 

  

Приказ: Музеји према просторним капацитетима 

 
 

Највећи музеји налазе се у великим градовима Нови Сад, Крагујевац - Народни Музеј, Ужице, 
Суботица, Сомбор, Крушевац, Лесковац, Сремска Митровица, Ваљево, Кикинда, и заузимају површине 
преко 2000 м

2
.  

  

 

11,8% 

9,8% 

9,8% 

11,8% 

15,7% 

7,8% 

7,8% 

9,8% 

5,9% 

7,8% 
2% 

до 300 

301-500 

501-700 

701-1000 

1001-1300 

1301-1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-3000 
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Табела: Рангирање музеја према просторним капацитетима 

Град/Општина 

Величина 

простора – 

највећи у м
2
 

Град/Општина 

Величина 

простора – 

најмањи у м
2
 

1 Нови Сад 8115 50 Коцељева 150 

2 Крагујевац - Народни Музеј 4142 49 Мајданпек 168 

3 Ужице 3396 48 Шид 182 

4 Суботица 3038 47 Ћуприја 200 

5 Сомбор 2717 46 Алексинац 216 

6 Крушевац 2615 45 Бела Црква 254 

7 Лесковац 2582 44 Нова Црња 300 

8 Сремска Митровица 2194 43 Параћин 350 

9 Ваљево 2180 42 
Александровац – 

Завичајни музеј Жупе 
381 

10 Кикинда 2080 41 Лозница 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према броју објеката у којима обавља своју делатност, предњачи специфични музеј Старо Село 

у општини Чајетина. Овај етно парк је музеј на отвореном којем је циљ да прикаже архитектуру, 

унутрашње уређење зграда, начин привређивања и организацију породичног живота људи брдско – 

планинских предела на Златибору као и пространих шумовитих предела динарске области. Музеј чини 50 

традиционалних кућа са аутентичним покућством  пренетим у музејски простор. У радионицама музеја 

израђују се копије музејских експоната и приказују вештине грнчарског, качарског, тесарског и других 

заната.  

Не рачунајући музеј Старо Село  највећим бројем објеката располаже Ниш (12 објеката), 

Кладово (11), Крагујевац – Народни музеј (9). Ипак највећи број музеја располаже једним објектом – 42% 

 

Приказ: Музеји према броју објеката којима располажу 

 
 

 

 

21 

6 
4 

8 

3 
4 

1 1 1 1 1 објекат 2 објекта 

3 објекта 4 објекта 

5 објеката 6 објеката 

9 објеката 11 објеката 

12 објеката 50 објеката 

ММннооггии  ммууззеејјии  ннааллааззее  ссее  уу  ннееззааввиидднноојј  ссииттууаацциијјии  ккааддаа  јјее  ппррооссттоорр  уу  ппииттаањњуу  ккааоо  шшттоо  јјее  ММууззеејј  ооппшшттииннее  

ММаајјддааннппеекк  ккоојјии  ссее  ппооссллее  ооддвваајјаањњаа  оодд  ббооррссккоогг  ммууззеејјаа,,  ннааллааззии  уу  ппррооссттоорруу  оодд  115588  мм
22
..  ММееђђууттиимм  ссввееггаа  3300  мм

22
  

ннааммеењњеенноо  јјее  ииззллоожжббеенниимм  ааккттииввннооссттииммаа..  ИИзз  ннааввееддеенниихх  ррааззллооггаа  ммууззеејј  нниијјее  ооттввоорреенн  ззаа  ппооссееттииооццее  ииааккоо  јјее  

ккооннззееррввииррааоо  ссввее  ссввоојјее  ппррееддммееттее..  ТТааккоођђее,,  ММууззеејј  ооппшшттииннее  ААллееккссииннаацц  ссммеешшттеенн  јјее  уу  ддввее  ппррооссттоорриијјее  уу  

ооппшшттииннссккоојј  ззггррааддии..  ООббјјееккаатт  ммууззеејјаа,,  ииннааччее  ссппооммеенниикк  ккууллттууррее,,  ппооттппуунноо  јјее  ззааппуушшттееннаа,,  ссттааттииччккии  ннеессииггууррннаа,,  ппаа  

ууссттаанноовваа  нниијјее  уу  ммооггуућћннооссттии  ддаа  јјее  ккооррииссттии..  ИИззллоожжббее  ооррггааннииззуујјее  уу  ллооккааллнноомм  ппооллииввааллееннттнноомм  ццееннттрруу..  УУккооллииккоо  ннее  

ууђђее  уу  ааддааппттаацциијјуу  ии  ррееккооннссттррууккцциијјуу  ззггррааддаа  ммууззеејјаа  ббиићћее  ббеессппооввррааттнноо  ииззггууббљљееннаа  ииааккоо  јјее  ззннааччаајјаанн  ддееоо  ккууллттууррннее  

ббаашшттииннее  ии  ссппооммееннииччккоогг  ннаассллееђђаа!!       
 

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  јјее  ррааззллииккаа  ииззммееђђуу  ннаајјммаањњеегг  ии  

ннаајјввеећћеегг  ммууззеејјаа  ииззннооссии  ссккоорроо  77..000000  мм
22
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 Фонд и програми музеја 

Интересантно је да се према броју предмета на врху листе не налазе центри округа. Највећи број 

предмета има музеј у Вршцу, чак 303.589, затим следи параћински музеј са 137.106 предмета, па 

новосадски са 64.246 музеалија.  

 

 

 

 

 

Табела: Рангирање музеја према величини фонда  

Град/Општина Величина фонда Град/Општина Величина фонда 

1 Вршац 303589 50 Шид 338 

2 Параћин 137106 49 Мајданпек 1002 

3 Нови Сад 64246 48 Ћуприја 1270 

4 
Сремска 

Митровица 
56435 47 

Александровац 
Завичајни музеј 

1332 

5 Ужице 51718 46 Бела Црква 1546 

6 Ниш 50899 45 
Крагујевац 

21.Октобар 
1617 

7 Зрењанин 50105 44 Чајетина 1919 

8 Пожаревац 45558 43 Пријепоље 2413 

9 Суботица 40000 42 
Горњи 

Милановац 
3410 

10 Вршац 34420 41 Коцељева 3591 

 

         Структура музеја према величини фонда показује да 46% музеја има више од 15.000 предмета у 

својим збиркама. Међутим, 16% музеја има мали број предмета, до 2.000.  

 

Приказ: Музеји према величини фонда           

 
               Најразноврснији фонд према броју збирки има музеј у Аранђеловац – 16, а за њим следе 

Зрењанин, Прибој и Горњи Милановац са 13, па Ниш са 12, и Сремска Митровица, Ужице и Врњачка 

Бања са 11 збирки.   

 

Приказ: Музеји према броју збирки 

           
 

10% 

10% 

16% 

10% 12% 6% 

6% 

8% 

16% 

више од 40000 

30001-40000 

18001-30000 

15001-18000 

12001-15000 

8001-12000 

5001-8000 

2001-5000 

до 2000 

2 
2 

2 

2 

7 1 10 7 5 3 
3 

1 
3 

1 
1 

1 збирка 2 збирке 3 збирке 4 збирке 5 збирки 

6 збирки 7 збирки 8 збирки 9 збирки 10 збирки 

ССттааллннуу  ппооссттааввккуу  ииммаа  9922%%  ммууззеејјаа..  ММууззеејјии  ккоојјии  

ннееммаајјуу  ссттааллннуу  ппооссттааввккуу  ссуу::  ппааннччееввааччккии,,  

ммаајјддааннппееччккии,,  ппррииббоојјссккии  ии  ааллееккссииннааччккии  
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             У највећем броју музеја најбројнија је археолошка збирка – у петини музеја. Иза њих следе музеји 

са најбројнијом или фотографском или нумизматичком збирком – по 14%.   

 

      

 

              

 

 

 

 

                Сви музеји поред уз и у оквиру основне делатности организују програме за публику. У периоду 

2007-2009. године највише програма организовао је зрењански музеј – 158, па врањански – 138, и 

крагујевачки Народни музеј – 137. Са друге стране искључујући музеје који нису организовали програме 

(Кладово, Пожаревац), најмање програма уприличио је блоцрквански музеј па Мајданпечки, потом 

алексиначки.  

 

Табела: Рангирање музеја према броју програма у периоду од 2007. до 2009. године 

Град/Општина 
Број програма 2007-

2009 - највише 
Град/Општина 

Број програма 2007-

2009 - најмање 

1 Зрењанин 158  Бела Црква 1 

2 Врање 138  Мајданпек 4 

3 
Крагујевац - Народни 

музеј 
137  Алексинац 6 

4 Врњачка Бања 131  Параћин 7 

5 Краљево 130  Нови Пазар 8 

6 Ваљево 121  Лозница 11 

7 Суботица 121  Аранђеловац 13 

8 Зајечар 117  Бечеј 13 

9 Кикинда 97  Коцељева 18 

10 Сремска Митровица 92  Рума 19 

 

             Када је реч о врсти програма које музеји организују, више од половине су очекивано изложбе које 

музеји реализују што из својих фонда што као гостујуће ликовне и друге изложбе. На другом месту по 

бројности је категорија остали програми, у које спадају,слично као у библиотекама, музички садржаји, 

едукативни програми, филмске пројекције, фестивали и слично.  

 

 

 

 

 

Приказ: Укупан број програма према типу у три посматране године (2007-2009) 

 

2007 

2008 

2009 

472 

525 

439 

84 

65 

61 

26 

36 

47 

48 

62 

71 

232 

291 

268 

изложбе предавања трибине,дебате радионице остали садржаји 

ННаајјввиишшее  ииззллоожжббии  ооррггааннииззуујјее  ммууззеејј  ЗЗаајјееччаарраа,,  ппаа  ЗЗрреењњааннииннаа,,  ии  ВВрраањњаа;;  ннаајјввиишшее  ппррееддаавваањњаа  ппооссллее  

ччааччааннссккоогг,,  ооррггааннииззуујјуу  ппииррооттссккии,,  ппаа  ккррааљљееввааччккии;;  ннаајјввиишшее  ттррииббииннаа  ии  ддееббааттаа  ммууззеејј  уу  ГГооррњњеемм  

ММииллааннооввццуу,,  ППрриијјееппоољљуу  ии  ЗЗрреењњааннииннуу;;  ннаајјввиишшее  ррааддииооннииццаа  ууппррииллииччаавваајјуу  ммууззеејјссккее  ууссттааннооввее  уу  ССррееммссккоојј  

ММииттррооввиицции,,  ККииккииннддии  ии  ППииррооттуу..    

УУ  ммууззеејјииммаа  ЧЧаајјееттииннее,,  ММаајјддааннппееккаа,,  ЗЗаајјееччаарраа  ии  ККњњаажжееввццаа  ннаајјббоорроојјнниијјаа  јјее  ееттннооллоошшккаа  

ззббииррккаа;;  уу  ммууззеејјииммаа  ггррааддоовваа//ооппшшттииннаа  ККииккииннддаа,,  ЋЋууппрриијјаа,,  ЛЛооззннииццаа,,  РРууммаа,,  ННооввии  ППааззаарр,,  

ППррооккууппљљее,,  ККооццеељљеевваа,,  ППааррааћћиинн,,  ССммееддееррееввссккаа  ППааллааннккаа,,  ППрриијјееппоољљее,,  ККллааддооввоо  
ннаајјббрроојјнниијјаа  јјее  ааррххееооллоошшккаа  ззббииррккаа;;  уу  ШШииддуу  ллииккооввннаа;;  уу  ЗЗрреењњааннииннуу,,  ППррииббоојјуу,,  УУжжииццуу,,  

ВВррњњааччккоојј  ББаањњии,,  ЧЧааччккуу,,  ААллееккссааннддррооввццуу  ии  ААллееккссииннццуу  ффооттооггррааффссккаа;;  уу  ННееггооттииннуу,,  

ЈЈааггооддииннии,,  ККррааггуујјееввццуу,,  ББоорруу,,  ККрруушшееввццуу  ииссттоорриијјссккаа;;  уу  ННиишшуу,,  ССррееммссккоојј  ММииттррооввиицции,,  

ШШааппццуу,,  ССооммббоорруу,,  ППииррооттуу,,  ССммееддееррееввуу  ии  ККррааљљееввуу  ннууммииззммааттииччккаа;;  уу  ННооввоојј  ЦЦррњњии  ии  

ккррааггуујјееввааччккоомм  2211..ооккттооббрруу  ииссттоорриијјссккоо--ууммееттннииччккаа,,  уу  ААррааннђђееллооввццуу  ппааллееооннттооллоошшккаа..  
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 Публика  

               Најбројнију публику на годишњем нивоу за период од 2007. до 2009. године имао је зрењанински 

музеј. На другој позицији нашао се зајечарски музеј који због археолошког локалитета Felix Romuliana које 

је под заштиром УНЕСКА, има бројне посетиоце. Старо село као још једна специфична музејска 

локација која води у прошлост живота златиборског краја, такође бележи добру посећеност. Ниш са 

својом богатом историјом исто тако привлачи бројну публику. Специјализовани музеј посвећен жртвама 

стрељања од стране немачке војске не губи интересовање публике. Кикиндски музеј као место у којем се 

може видети мамут Кика такође је веома интерсантан онима који посећују севернобанатске крајеве.    

               Најслабију посету забележио је музеј Мајданпека који, нема сталну поставку, због чега није 

редовно отворен за посетиоце, већ само у време малобројних изложби.  

 

 

 

Табела: Рангирање музеја према броју посећености 

Град/Општина 

Просечан број 

публике за период 

2007-2009 

највећи 

Град/Општина 

Просечан број 

публике за период 

2007-2009 

најмањи 

1 Зрењанин 77712 47 Мајданпек 300 

2 Зајечар 58288 46 Нова Црња 700 

3 Чајетина 44161 45 Лозница 757 

4 Нови Сад 42485 44 Шид 900 

5 Ниш 36468 43 Бела Црква 1400 

6 Крушевац 32512 42 Бечеј 1665 

7 
Крагујевац 

21.Октобар 
22767 41 Нови Пазар 1967 

8 Суботица 19936 40 Александровац 2300 

9 Вршац 19101 39 
Смедеревска 

Паланка 
3167 

10 Кикинда 18540 38 Лесковац 3330 

                 

                Када је реч о цени улазница, музеји углавном не наплаћују додатне програме, него само 

обилазак сталне поставке, уз напомену да цена улазнице нигде не прелази 200 динара. Најскупља је 

улазница музеја у Шапцу (200 динара), па у Ужицу (180 динара), а затим следе Неготин, Сремска 

Митровица и Горњи Милановац за ценом улазнице од 150 динара   

 

Приказ: Музеји према цени улазнице   

 
 

                 

 

6 
1 

8 

1 2 3 1 

11 

3 
3 1 

не наплаћују 

40 динара 

50 динара 

60 динара 

70 динара 

80 динара 

100 динара 

ППооссееттаа  ззрреењњааннииннссккоомм  ммууззеејјуу  јјее  2233  ппууттаа  ввеећћаа  ннееггоо  ппооссееттаа  ллеессккооввааччккоојј  ммууззеејјссккоојј  ууссттааннооввии  
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 Финансирање 

                Музеји са  највећим буџетима налазе у центрима округа. Изузетак је музеј Старо село које се 

највећим делом финансира од стране Републике, сопствених прихода и спонзора па има и већи буџет од 

већине општинских музеја.              

 

 

 

 

 

 

Табела:  Рангирање музеја према просечном буџету у 2008. и 2009. години 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Највећи (у еврима) 

Град/Општина 

Просечан буџет 

2008-2009 

Најмањи (у еврима) 

1 Нови Сад 761.665,82 45 Коцељева 6.582,67 

2 Ниш 565.869,74 44 Александровац 28.667,22 

3 Зрењанин 505.986,87 43 Алексинац 32.770,38 

4 Чајетина 491.816,24 42 Шид 33.177,99 

5 Ужице 432.879,60 41 Мајданпек 36.716,30 

6 Крушевац 402.324,25 40 
Александровац 
Завичајни музеј 

38.718,69 

7 Суботица 385.898,93 39 Пожаревац 43.101,56 

8 Зајечар 349.790,91 38 Ћуприја 69.556,50 

9 Лесковац 337.963,79 37 Параћин 86.413,29 

10 
Крагујевац - 

Народни Музеј 
327.304,36 36 Нови Пазар 103.280,51 

 

                 Највише музеја има буџет који по глави становника не прелази 3 евра – две трећине. 

 

Приказ: Буџети музеја по глави становника свог града/општине 

 
                

                  У 44 музеја који су доставили податке, у просеку се за 2008. и 2009. годину, за програмске 

активности укупно издваја 14%. 

 

Приказ: Структура буџета музеја за период 2008-2009 

 

2% 6% 

4% 

10% 

36% 

32% 

10% 

више од 6 евра 

5-5,99 евра 

4-4,99 евра 

3-3,99 евра 

2-2,99 евра 

до 2 евра 

нема података  

Структура 
буџета 

63,5% 22,5% 14% 

Плате Материјални трошкови Програми 

ККааддаа  ссее  уу  оодднноосс  ссттааввее  ббууџџееттии  ммууззеејјаа  ии  ббрроојј  ссттааннооввннииккаа  ССттаарроо  ссееллоо  ииммаа  

ннаајјввеећћии  ббууџџеетт  ппоо  ггллааввии  ссттааннооввннииккаа  ссаа  ппррееккоо  3355  еевврраа,,  ддоокк  ссее  ннаа  ддррууггоојј  

ппооззиицциијјии  ннааллааззии  ззаајјееччааррссккии,,  ппаа  уужжииччккии  ссаа  ччаакк  ссееддаамм  ппууттаа  ммаањњиимм  

ссррееддссттввииммаа  ппоо  ссттааннооввннииккуу  ттјј..  ннеешшттоо  ввиишшее  оодд  55  еевврраа!!  
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               Преглед извора финансирања показује да у буџетима музеја највише учествују градови/општине 

оснивачи, потом Република, па сопствени приходи. 

  

Приказ: Извори финансирања музеја за период 2008-2009 

  
                 

 

 

 

               Највећи број запослених очекивано имају комплексни музеји у великим градовима. Специфични 

су музеји Старо село у Чајетини и 21.Октобар у Крагујевцу који због великог простора на отвореном 

(етно парк и парк Шумарице) имају велике службе за одржавање комплекса. 

 

Табела: Рангирање музеја према највећем броју запослених 

Град/Општина Број запослених Град/Општина Број запослених 

1 Ниш 60 6 
Крагујевац - 

Народни Музеј 
33 

2 Нови Сад 49 7 Суботица 31 

3 Зрењанин 44 8 Чајетина 29 

4 Ужице 40 9 
Крагујевац 
21.Октобар 

29 

5 Лесковац 38 10 Краљево 24 

 

 

 

 

 

 

 Проблеми музеја 

               Највеће проблеме музејске установе имају са простором који се углавном тиче недостатка или 

неусловних простора за смештај музеалија. Једино музеји који немају сталну поставку жале се на 

немогућност њене неорганизације у постојећим малим или неусловним просторијама.  

              Финансирање је други велики проблем музеја који се углавном тиче недостатка средстава за 

програме, али за набавку музеалија.               

              Следећи проблем тиче се техничке опремљености од које савизи праћење савремених токова у 

мезологији – виртелне поставке, мултимедијалне поставке, дигитализација...  

              Иако су музеји установе које највише користе помоћ волонтера и приправника, скоро три 

четвртине установа истиче проблем са кадровина и то највише недостатак стручног кадра.  

Извори 
финансирања 

16,8% 
0,4% 

74,8% 6% 2,1% 

Република Покрајина Град/Општина Сопствена средства  Спонзорства/Донације 

ИИннттеерреессааннттнноо  јјее  ддаа  ннаајјссттаарриијјии  ммууззеејј  уу  ССррббиијјии  уу  ББееллоојј  ЦЦррккввии,,  ннееммаа  ззааппооссллееннее,,  

ввеећћ  оо  њњееммуу  ббррииггуу  ввооддее  ззааппооссллееннии  уу  ллооккааллнноојј  ббииббллииооттеецции  уу  ччиијјеемм  ссее  ссаассттааввуу  ии  
ннааллааззии..  ДДвваа  ммууззеејјаа  ииммаајјуу  ссааммоо  ппоо  јјеедднноогг  ззааппооссллеенноогг  ––  ННоовваа  ЦЦррњњаа  ии  ККооццеељљеевваа    

УУ  ммууззеејјииммаа  ССррббиијјее,,  оосснноовваанниимм  оодд  ссттррааннее  ллооккааллнниихх  ссааммооууппрраавваа,,  ппррооггррааммии  ссуу,,  уу  ттооккуу  22000088..  ии  

22000099..  ггооддииннее,,  ииммааллии  ддввооссттррууккоо  ввеећћии  ууддееоо  уу  ууккууппнноомм  ббууџџееттуу  ууссттаанноовваа,,  ннееггоо  шшттоо  јјее  ссллууччаајј  ссаа  
ббииббллииооттееккааммаа  уу  ииссттоомм  ппееррииооддуу  ((1144%%  уу  ммууззеејјииммаа  ппррееммаа  77,,22%%  уу  ббииббллииооттееккааммаа))  

УУччеешшћћее  РРееппууббллииккее  уу  ббууџџееттииммаа  ммууззеејјаа  јјее  ззннааттнноо  ввеећћее  ннееггоо  уу  

ббууџџееттииммаа  ббииббллииооттееккаа  ––  22,,11%%  уу  ппооррееђђеењњуу  ссаа  1166,,88%%  
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Приказ: Преглед проблема музеја   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,7% 

83,3% 

81,2% 

72,9% 

64,6% 

8,3% 

16,7% 

18,8% 

27,1% 

35,4% 

Простор 

Финансирање 

Техничка опремљеност 

Кадрови  

Програми 

Има Нема 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

ИСТОРИЈСКИХ АРХИВА 

 
Прва Државна Архива основана је у Београду 1900. године после доношења првог Закона о 

државној архиви у Србији 1898. године. На основу овог закона, Архива је имала задатак да прикупља, 

сређује и чува документа од општег и историјског значаја. Захваљујући овој наредби владе на простору 

Србије у некадашњим средиштима окружних народних одбора основано је 26 архивских средишта. 

Доношењем Савезног (1950) и Републичког закона (1951) Архиви добијају статус државних установа. 

Законом о културним добрима из 1994. године, Архиви добијају право оснивања одељења и ван свог 

седишта. 
Централна, матична архивска установа је Архив Србије. Послове заштите архивске грађе обавља 

укупно 37 архива, укључујући и архиве надлежне за подручје Косова и Метохије. 

 

Архивска делатност регулисана је Законом о културним добрима, (Службени гласник РС, број 

71/94), а затим и правилницима и решењима: 

 Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите 

културних добара 

 Правилник о регистрима архивске грађе 

 Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који ужива претходну 

заштиту 

 Решење о утврђивању територије архива 

 Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог 

полагања 

*** 
На територији Србије, без Београда и Косова, постоји 29 архива (у готово свим местима са 

статусом града, сем Лозницима, док од општина архив има Неготин, Пирот, Прокупље, Бела Црква, 

Сента, Кикинда и Смедеревска Паланка).
2
 

 

 Територијална надлежност архива 

Архиви покривају различит број општина/градова за које су надлежни, а тај број се креће од један 

за Историјски архив у Смедереву до 10 за Историјски архив Ужицу.Међу архивима који већи број општина 

налазе се и Архив Новог Сада, са територијом од 9 општина, а потом и архиви у Нишу, Шапцу и 

Пожаревцу са 8 општина. Највећи број архива покрива територију од 3 општине. 

 

Приказ: Расподела према броју општина и градова које архиви покривају 

 

                                                 
2
 У приказу је изузет Архив Војводине, обзиром да се у Пројекту Завод не бави установама културе које су основале покрајина или 

република 

32% 

39% 

29% 
1 до 3 општине 

4 до 6 општина 

7 до 10 општина 
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 Просторни капацитети 

Највећим простором располаже Архив у Панчеву (3.060 м
2
) а потом архив у Суботици (2348м

2),  
а 

најмањим Архив у Прокупљу (260 м
2
) и Новом Пазару (435 м

2
).   

 

Табела: Рангирање архива према просторним капацитетима 

Архив 

Површина 

простора 

(м
2
) 

 

Архив 

Површин

а 

простора 

(м
2
) 

1 Панчево 3060 15 Шабац 1200 

2 Суботица 2348 16 Чачак 1007 

3 Сента 2430 17 Зрењанин 1000 

4 Нови Сад 1855 18 Сомбор 974 

5 Ваљево 1495 19 Крагујевац 917 

6 Сремска Митровица 1430 20 Бела Црква 900
 

7 Крушевац 1377 21 Врање 772 

8 Јагодина 1370 22 Лесковац 750 

9 Ужице 1300 23 Смедерево 682 

10 Краљево 1269 24 Пирот 850 

11 Зајечар 1265 25 Кикинда 784 

12 Пожаревац 1253 26 Неготин 750 

13 Смедеревска Паланка 1200 27 Нови Пазар 435 

14 Ниш 1200 28 Прокупље 260 

 
 Капацитет  депоа 

   Највећим депоом располаже Архив у Панчеву, а најмањим Архив у Прокупљу. Више од половине 

архива нема просторије за одржавање пратећих програма. 

 

Табела: Просторни капацитет депоа 

 
Архив 

Површина 

депоа у м
2
 

 
Архив 

Површина 

депоа у м
2
 

1 Панчево 2400 15 Шабац 800 

2 Сента 2100 16 Бела Црква 655 

3 Суботица 1736 17 Крагујевац 600 

4 Нови Сад 1385 18 Лесковац 585 

5 Јагодина 1200 19 Зрењанин 584 

6 Крушевац 1070 20 Врање 564 

7 Краљево 1029 21 Смедерево  500 

8 Пожаревац 1003 22 Пирот  500 

9 Зајечар 1000 23 Кикинда 492 

10 Сремска Митровица 900 24 Ниш 480 

11 Сомбор 750 25 Неготин 450 

12 Смедеревска Паланка  720 26 Чачак 432 

13 Ваљево 550 27 Нови Пазар 379 

14 Ужице 520 28 Прокупље 200 
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Приказ 2: Проценат архива који имају/немају просторије за пратеће програме

 
 

 Фондови  архива 

Највише архивске грађе има Архив у Панчеву (8.657 м), а најмање Архив у Новом Пазару (750 м). 

 

Приказ 16: Укупна количина архивске грађе у дужним метрима 

 
 

Архивска грађа је у потпуности сређена у Јагодини, Ужицу, Чачку и Лесковцу, а најмање сређена 

у Пироту (6,6%) и Прокупљу (13,3%).. 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

56% 

има просторије 

нема просторије 

има просторије нема просторије 

 -     1.000   2.000   3.000   4.000   5.000   6.000   7.000   8.000   9.000  

Нови Пазар 

Смедерево 

Чачак 

Неготин 

Крагујевац 

Ваљево 

Шабац 

Ужице 

Сомбор 

Бела Црква 

Пожаревац 

Сента 

Нови Сад 

Панчево 

 751  
 964  

 1.293  
 1.293  
 1.411  
 1.500  
 1.500  
 1.587  
 1.620  
 1.701  
 1.790  

 1.982  
 2.000  

 2.170  
 2.541  

 2.821  
 3.091  
 3.200  

 3.398  
 4.500  

 5.260  
 5.736  
 5.864  

 6.621  
 6.799  

 6.980  
 8.657  

ВВиишшее  оодд  ппооллооввииннее  ааррххиивваа  ииммаа  ммаањњее  оодд  

6600%%  ссррееђђееннее  ггрраађђее  
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Приказ 18: Однос сређене и несређене грађе архива 

 
Осам архива започело је са дигиталном обрадом материјала, док је 12 приступило 

микрофилмовању. Архиви у Лесковцу, Смедеревској Паланци и Прокупљу нису започели ни један ни 

други вид обраде грађе. Највише материјала је обрадио Архив у Крушевцу.
3
  

 
  

Не рачунајући Крушевац који је одмакао у дигитализацији и микрофилмовању грађе са  

67,5% микрофилмоване грађе и 67,6% дигитализоване, остали архиви не прелазе 10% у тим 

активностима. 

                                                 
3
 Од архива у Новом Саду, Сомбору, Зрењанину, Ваљеву, Чачку и Панчеву Завод није добио податке о дигитализацији и 

микрофилмовању. 

6,6% 

13,3% 
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36,3% 
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45,3% 
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57,3% 

56,7% 
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29,5% 
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25,4% 
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С.Митровица 

Смедеревска … 

Лесковац 

Чачак 

Ужице 

Јагодина 

сређена архивска грађа несређена архивска грађа 

ДДоокк  ссуу  ннееккии  ааррххииввии  ооттппооччееллии  ппррооццеесс  ддииггииттааллииззаацциијјее  ггрраађђее,,  ввеећћииннаа  ссее  нниијјее  

ууппууссттииллаа  уу  ттаајј  ппооссааоо  ссммааттрраајјуућћии  ддаа  јјее  ппооттррееббнноо  ттуу  ооббллаасстт  јјаасснноо  ззааккооннссккии  ууррееддииттии,,  

ттее  ддаа  ссуу  ннееооппххооддннее  ддииррееккттииввее  ии  ссттааннддааррддии  уу  ооввоојј  ооббллаассттии  ппррее  ннееггоо  шшшшттоо  ссее  

ппррииссттууппии  ддииггииттааллииззаацциијјии..  
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Приказ 20: Проценат микрофилмованог и дигитализованог материјала у архивима градова Србије 

(изузимајући Крушевац који је значајно одмакао у тим активностима) 

 
 

 Финансирање 

У просеку за 2008.и 2009. години највећи буџет имао је Архив у Крушевцу у износу од 291.564,79 

евра, а најмањи Архив у Смедеревској Паланци – 65.428,73 евра. 

Међутим, ако погледамо издвајање за архивску делатност по глави становника, ситуација се 

значајно  мења. Тако архив у Сенти избија на прво место са 6,5 евра по становнику а потом Бела Црква 

која 4,2 евра по становнику намењује архиву. Архиви у највећим урбаним центрима, Новом Саду, Нишу, 

Крагујевцу и Лесковцу  издвајају најмање по глави становника за архиве, мање од 1 евра.  
 

Табела: Просечан буџет архива у еврима (2008-2009. година) 

Архив Буџет (у еврима) 
 

Архив Буџет (у еврима) 

1 Крушевац 291.564,79 13 Крагујевац 154.369,72 

2 Зрењанин 284.237,85 13 Сомбор 150.551,63 

3 Суботица 277.538,33 14 Смедерево 150.110,66 

4 С. Митровица 234.817,17 15 Ужице 150.058,20 

5 Нови Сад 229.088,42 16 Лесковац 147.484,74 

6 Ниш 214.200,31 17 Зајечар 131.928,53 

7 Панчево 205.563,30 18 Неготин 112.355,06 

8 Чачак 202.389,38 19 Нови Пазар 111.812,75 

9 Пожаревац 189.653,97 20 Кикинда 109.945,22 

10 Краљево 175.852,70 21 Прокупље 102.344,09 

11 Врање 170.507,13 22 Јагодина 94.842,93 

12 Ваљево 168.590,21 23 Бела Црква 85.668,93 

13 Сента 166.394,18 24 Пирот 75.448,93 

13 Шабац 157.390,43 25 С.Паланка 65.428,73 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 
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1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

5% 

5% 

5% 
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0,01% 

0,5% 

0,5% 

0,01% 

0,2% 

0,5% 

1% 

1% 

5% 

3% 

10% 

микрофилмовано 

дигитализовано 
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Табела: Издвајања за архиве по глави становника 

 
Архив 

Буџет у 

еврима 

 
Архив 

Буџет у 

еврима 

1 Сента 6,5 15 Кикинда 1,6 

2 Бела Црква 4,2 16 Панчево 1,6 

3 Сремска Митровица 2,7 17 Сомбор 1,5 

4 Неготин 2,6 18 Краљево 1,4 

5 Пожаревац 2,5 19 Смедеревска Паланка 1,4 

6 Зрењанин 2,2 20 Смедерево 1,4 

7 Крушевац 2,2 21 Јагодина 1,3 

8 Прокупље 2,1 22 Нови Пазар 1,3 

9 Зајечар 2,0 23 Шабац 1,3 

10 Врање 2,0 24 Пирот 1,2 

11 Суботица 1,9 25 Лесковац 0,9 

12 Ужице 1,8 26 Крагујевац 0,9 

13 Ваљево 1,7 27 Ниш 0,9 

14 Чачак 1,7 28 Нови Сад 0,8 

 

Архиви су се у посматраном периоду финансирали из више извора, а то су: републички буџет, 

покрајински буџет, градски буџет, буџети општина које својом делатношћу покривају, сопствени приходи, 

приватни сектор и остало (донације, спонзорства, амортизације и друго). Највећи део буџета архива чине 

средстава општина или градова на чијој се тероторији архивске установе налазе. 

 

 

 

 

 

Приказ 8: Извори финансирања архива у 2009. години 
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Највећи број градова и општина издваја између 1,5 до 2,5 евра по глави становника за архиве. 
 

Посебан проблем у финасирању архива представља недовољна партиципацију околних општина које 
спадају у надлежност ових установа – 40% архива наводи да околне општине уоште не учуствују у 

финансирању, док оне које то чине тај удео у просеку износи 2-3%. 
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Што се тиче структуре буџета и средстава за реализацију програма у 2009. години, велики је 

распон у процентима које архиви издвајају у ту сврху из укупног буџета, а крећу се од 0% у архивима у 

Сенти и Прокупљу до 34% у Панчеву. Пожаревац и Чачак са по 15% издвајања за програме су при врху 

листе по висини учешћа за програмску делатност. У просеку архиви за програме издвајају око 7% 

средстава из буџета.  У свим архивима, више од половине буџета одлази на плате запослених, а највећи 

проценат издвајања за плате има архив у Лесковцу (93,3% у 2008. години) 

   

Приказ 5: Однос архива према издвајању за програме у 2009. години 

 
 

За плате и програме од укупног буџета у 2008. години највећи постотак је издвојио лесковачки 

архив 93,3%, а најмањи Архив у Пожаревцу – 43,3%. У 2009. години тај проценат се кретао од 92% у 

архиву у Смедеревској Паланци до 58% у Архиву у Панчеву. За текуће трошкове архиви у 2008. години су 

издвојили између 4,2% (Архив у Нишу) до 42% од укупног буџета (Архив у Зрењанину), док у 2009. години 

између 6,1% (Архив у Нишу) и 37,6% (Архив у Ваљеву). 

 

 Програми  

Архиви, поред основне делатности, организују разне пратеће програме: изложбе, радионице, 

предавања и слично. Велики број архива се бави и издаваштвом. У периоду од 2006. до 2009. године, 

највише изложби организовао је Архив у Панчеву (51), највише публикација објавио је Архив у Панчеву 

(47), а највише осталих пратећих програма имао је Архив у Чачку (39) 

Када погледамо број програма које организују архиви на годишњем нивоу, највећи број архива 

организује између једне и три изложби. Изузетак су архиви, попут Панчевачког, који имају више од 10 

приређених изложби у току годину дана. Када је реч о издавању публикација, највећи број архива објави 

од 1 до 3 публикације на годишњем нивоу. 

 

 Кадрови 

Полна структура запослених показује  да је више међу запосленима у архивима бише жена него 

мушкараца. Образовна структура показује да су у већини високообразоване особе са вишом и високом 

школом. 

             Највећи број запослених је у архиву Крушевца,  а најмањи у пиротској архивској установи. 

  Највише архива има између 10 и 20 запослених радника 

 

 

 

 

 

 

 

5,9% 

17,6% 

76,5% 

више од 20% за програме 

између 10% и 20% за програме 

мање од 10% за програме 
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Приказ 12: Број стално запослених у архивима 

 
 Проблеми архива 

Највећи број архива наводи проблем финансирања па просторна ограничења као највеће 

проблеме са којим се сусрећу.  

У погледу проблема финансирања представницни архива истичу  да општине за чије територије 

су они недлежни не учествују или непропорционално учествују у њиховом финансирању, те истичу 

потребу за њиховим укључивањем финансирање рада архива. Истиче се и потреба за јединственом 

заштитом грађе, те се предлаже републичко финансирање.  

 Проблем са простором се односи недовољан простор за смештање архивске грађе.  

Кад је у питању техничка опремљеност предњачи проблем недостатак опреме за 

микрофилмовање и дигитализацију, затим недостатак рачунарске опреме. Недостаје и опрема за 

конзервацију и рестаурацију, а посебан проблем су услови за адекватан смештај, чување и заштиту 

архивске грађе, те је потребно нисконапонско осветљење у депоима, лифт за пренос грађе, метални 

ормани и полице за пренос грађе,термометри и хидрометри у депоима 

Проблем кадровске структуре јавља се у половини архива, и то  углавном наводе недовољан број 

запослених али и недовољан број високообразованог кадра и непостојање специјализације за запослене 

коју треба увести као редовну праксу. 

У погледу програма и пројеката на недовољна средства жали се осам архива: у Ужицу, 

Пожаревцу, Новом Пазару, Чачку, Панчеву, Крагујевцу, Суботици и Сомбору. Архив у Ужицу наводи 
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потребу за издаваштвом и међународним саветовањем. Недостатак међународних пројеката наводе 

Архив у Пожаревцу и Панчеву, као што је, на пример, истраживање наше грађе у иностранству. Архив у 

Суботици наводи потребу за пројектом обезбеђивања приступа грађи преко веба. 

 

Приказ: Преглед проблема архива  
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

ЗАВОДИ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

 
Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе Народне Републике Србије основан је 

25. јуна 1947. године. Назив установе промењен је 1960. године у Републички завод за заштиту 

споменика културе, а 1971. године припојен му је Југословенски институт за заштиту споменика културе. 

Оснивањем и почетком рада Завода за заштиту споменика културе почела је да се развија организована 

брига око чувања, проучавања, валоризације, презентације и свеукупне афирмације споменика културе. 

Недуго по оснивању централне, развија се и мрежа установа заштите на територији Србије. 

Новоосновани заводи су преузели старање о споменицима на својим подручјима, а Републички завод је 

наставио да ради на најзначајнијим споменицима српске културне баштине у земљи и иностранству. 

Основна делатност Завода за заштиту споменика културе је истраживање и евидентирање 

добара која уживају претходну заштиту, израда предлога за утврђивање културних добара, вођење 

регистра и документације о културним добрима, пружање стручне помоћи на чувању и одржавању 

културних добара сопственицима и корисницима тих добара, старање о коришћењу културних добара у 

сврхе одређене Законом, предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара, 

спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара, издавање публикација о културним 

добрима и о резултатима рада на њиховој заштити, излагање културних добара, организовање 

предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности и други послови у области 

заштите културних добара.  

Завод за заштиту споменика културе, поред основне делатности, обавља и послове проучавања 

непокретних културних добара и израђује студије, елаборате и пројекте са одговарајућом 

документацијом, учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова и учествује у 

разматрању предлога просторних и урбанистичких планова, објављује грађу о предузетим радовима на 

непокретним културним добрима, израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним 

добрима и изводи те радове, као и остварује увид у спровођење мера заштите и коришћење непокретних 

културних добара. 

На територији Републике Србије постоји 13 завода за заштиту споменика културе од којих је 10 

обухваћено анализом. То су: 

 

 Општински завод за заштиту споменика културе Нови Сад 

 Завод за заштиту споменика културе Ваљево 

 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 

 Завод за заштиту споменика културе Крагујевац 

 Завод за заштиту споменика културе Краљева 

 Завод за заштиту споменика културе Ниш 

 Општински завод за заштиту споменика културе Панчево 

 Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево 

 Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 

 Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица 

 

Три завода која су изостављена из анализе су Покрајински завод за заштиту споменика културе 

Нови Сад,  Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту 

споменика културе. 

 

 Територијална надлежност Завода за заштиту споменика културе 

Заводи за заштиту споменика културе разликују се по броју општина које покривају, а тај број 

варира од једне до 35. Најмањи број општина покрива Општински завод за заштиту споменика културе 

Нови Сад који је надлежан само за свој град, затим зрењанински – пет, а највећи број општина својом 

делатношћу покрива Завод за заштиту споменика културе Ниш – 35. 
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Приказ: Број општина које заводи покривају 

 
 Општински завод за заштиту споменика културе Нови Сад има надлежност над градом 

Новим Садом 

 Завод за заштиту споменика културе Ваљево има надлежност за 14 општина. То су Богатић, 

Шабац, Лозница, Владимировци, Коцељева, Уб, Мали Зворник, Крупањ, Осечина, Ваљево, 

Лајковац, Љубовија, Мионица и Љиг. 

 Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин припада пет општина међу којима су Нови 

Бечеј, Сечањ, Житиште, Зрењанин и Нова Црња. 

 Завод за заштиту споменика културе Крагујевац има територијалну надлежност над 13 

општина и то су Аранђеловац, Топола, Рача, Лапово, Свилајнац, Баточина, Деспотовац, 

Крагујевац, Јагодина, Ћуприја, Кнић, Рековац и Параћин. 

 Завод за заштиту споменика културе Краљево броји 26 општина, а то су: Бајина Башта, 

Косјерић, Пожега, Горњи Милановац, Ужице, Чачак, Чајетина, Ариље, Лучани, Краљево, Врњачка 

бања, Трстеник, Варварин, Ћићевац, Ражањ, Прибој, Нова Варош, Ивањица, Александровац, 

Крушевац, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Брус, Нови Пазар и Тутин. 

 Заводу за заштиту споменика културе Ниш припада највећи број општина - 35. То су 

Кладово, Мајданпек, Неготин, Бор, Бољевац, Зајечар, Сокобања, Књажевац, Алексинац, Сврљиг, 

Ниш, Блаце, Прокупље, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Куршумлија, Житорађа, Дољевац, 

Гаџин Хан, Бојник, Лесковац, Власотинце, Бабушница, Димитровград, Медвеђа, Лебане, Црна 

Трава, Владичин Хан, Сурдулица, Врање, Босилеград, Бујановац, Трговиште и Прешево. 

 Општински завод за заштиту споменика културе Панчево обухвата осам општина међу 

којима су Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Вршац, Панчево, Ковин и Бела Црква. 

 Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево обухвата 11 општина међу 

којима су Велико Градиште, Смедерево, Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Кучево, 

Смедеревска Паланка, Жабари, Петровац и Жагубица. 

 Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица припада седам општина међу 

којима су Шид, Сремска Митровица, Ириг, Инђија, Рума, Стара Пазова и Пећинци. 

 Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица броји девет општина 

међу којима су Суботица, Кањижа, Нови Кнежевац, Бачка Топола, Сента, Чока, Мали Иђош, Ада и 

Кикинда. 

 
 Структура непокретних културних добара по територијалној надлежности 

Централни регистар непокретних културних добара Републике Србије  према врстама обухвата 

споменике културе, археолошка налазишта, знаменита места и просторне културно-историјске 

целине и као такав се води у Републичком заводу за заштиту споменика културе од 1981. године.  

Завод за заштиту споменика културе у Нишу води бригу о највише  споменика културе - 368. 

Завод за заштиту споменика културе који има највише споменика културе од изузетног значаја је 

Краљево - 26. Највише споменика културе од великог значаја има Завод у Сремској Митровици - 112, а 

највише споменика од значаја има Ниш - 318. 
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Табела: Број споменика културе 

 

Завод 

Споменик културе 

изузетан значај велики значај значај 

Нови Сад 2 21 51 

Ваљево 2 19 105 

Зрењанин 1 29 23 

Крагујевац 6 20 116 

Краљево 26 83 151 

Ниш 10 40 318 

Панчево 5 45 51 

Смедерево 3 10 114 

Сремска Митровица 23 112 39 

Суботица 6 40 84 

Укупно 84 419 1052 

 

Завод за заштиту споменика културе у Нишу има највише просторно културно - историјских 

целина - 19. Највише просторно културно - историјских целина од великог значаја има Завод у Краљеву и 

то четири, а највише  просторно културно - историјских целина од значаја има Ниш - 16. 
 

Табела: Број просторних културно-историјских целина 

 

Завод 

Просторна културно-историјска целина 

изузетан значај велики значај значај 

Нови Сад / 6 2 

Ваљево 1 / 5 

Зрењанин / 1 / 

Крагујевац 1 1 2 

Краљево 2 4 3 

Ниш 1 2 16 

Панчево / 2 / 

Смедерево / 1 1 

Сремска Митровица 1 4 / 

Суботица / 1 1 

Укупно 6 22 30 

 

Завод за заштиту споменика културе у Нишу води бригу и о највише  археолошких налазишта – 

45, међу којима и о највише оних од изузетног значаја.  
 

Табела: Број археолошких налазишта 

 

Завод 

Археолошко налазиште 

изузетан значај велики значај значај 

Нови Сад / 1 / 

Ваљево / / 10 

Зрењанин / 1 / 

Крагујевац / 3 6 

Краљево 2 7 19 

Ниш 7 5 33 

Панчево 2 1 1 

Смедерево 3 1 14 

Сремска Митровица 3 6 6 

Суботица / 3 2 

Укупно 17 28 91 
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Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици води бригу о највише  знаменитих 

места - 25. Завод за заштиту споменика културе који има највише знаменитих места од изузетног 

значаја је ваљевски - четири. Највише знаменитих места великог значаја има Завод у Суботици - четири, 

а највише споменика од значаја има Сремска Митровица - 14. 

 

Табела:  Број знаменитих места 

 

Завод 

Знаменито место 

изузетан значај велики значај значај 

Нови Сад 1 1 1 

Ваљево 4 1 3 

Зрењанин / 1 / 

Крагујевац 2 1 1 

Краљево 3 1 3 

Ниш 2 1 5 

Панчево 1 / / 

Смедерево 1 1 / 

Сремска Митровица 2 3 14 

Суботица 1 4 3 

Укупно 17 14 30 

 
Приказ: Укупан број непокретних културних добара према званичној категоризацији у 

анализираним заводима 

 
 

Законом о заштити културних добара из 1977. године настала је категоризација културних добара, 

на културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја. 

Укупно културних добара у Србији има 1.724, од којих је 121 од изузетног, 454 од великог и 1.149 од 

значаја. 

 

Табела 5: Број културних добара завода за заштиту споменика према званичној категоризацији 

 

Завод 

Укупно по категорији 

изузетан значај велики значај значај 

Нови Сад 3 29 54 

Ваљево 7 20 123 

Зрењанин 1 32 23 

Крагујевац 9 25 125 

Краљево 33 95 176 

Ниш 20 48 372 

Панчево 8 48 52 

Смедерево 7 13 129 

Сремска Митровица 29 125 59 

Суботица 7 48 90 

 

Споменик културе Просторна 
културно - 

историјска целина 

Археолошко 
налазиште 

Знаменито место 

84 6 17 17 
419 

22 28 14 

1052 

30 91 30 

Изузетан значај Велики значај Значај 
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Највише културних добара од изузетног значаја има Завод за заштиту споменика културе у 

Краљеву - 33, а најмање Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину - једно.  

Највише културних добара од великог значаја има Завод за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици - 125, а Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево има најмање - 

13. 

Највише културних добара од значаја има Завод за заштиту споменика културе у Нишу - 372, а 

Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину има најмање - 23. 

 

 Финансирање 

Највећи просечан буџет у периоду 2008-2009. година имао је Завод за заштиту споменика културе 

Сремској Митровици у износу од  1.129.590,00 евра. Треба напоменути да је у Сремској Митровици у 

посматраном периоду завршена Царска палата у коју су уложена значајна средства. Најмањи буџет имао 

је  Завод за заштиту споменика културе Панчево  

 

Табела: Рангирање завода према просечном буџету (2008-2009) 

Завод 
Просечан буџет  

2008-2009 (у еврима) 

Сремска Митровица 1.129.590,42 

Ниш 791.403,17 

Краљево 498.392,75 

Ваљево 487.382,37 

Нови Сад 444.249,83 

Суботица 417.510,03 

Крагујевац 376.069,69 

Смедерево 291.501,91 

Зрењанин 222.714,00 

Панчево 205.199,35 

   
  Када је реч о структури буџета и средствима за основне активности заштите, у ту сврху одваја се 

више од трећине укупног буџета завода. Мање од половине одлази на плате, а анајмањи део на 

одржавање простора за рад. 

   

Приказ: Структура укупног буџета завода за период 2008-2009 

 
 

               

 

 

 

                  Преглед извора финансирања показује да су у буџетима завода удели републике и градова 

приближни, док Покрајина учествује у буџету веома мало.  

 

 

 

 

Структура 
буџета 

46,9% 13,8% 39,3% 

Плате Материјални трошкови Програми 

ННаајјввеећћии  ууддееоо  ззаашшттииттее  ((ппррооггррааммаа))  уу  

ббууџџееттуу  ииммаајјуу  ззааввооддии  уу  ННиишшуу  ((6688%%))  ии  
ВВааљљееввуу  ((6600,,66%%))  

ННаајјввеећћии  ууддееоо  РРееппууббллииккаа  јјее  ииммааллаа  уу  ззааввооддуу  ССррееммссккее  ММииттррооввииццее  ((8800,,11%%)),,  ддоокк  јјее  ггрраадд  
ссаа  ннаајјввеећћиимм  ууддееллоомм  уу  ббууџџееттуу  ззааввооддаа  ннаа  ссввоојјоојј  ттееррииттоорриијјии  ППааннччееввоо  ((8844%%))..  
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Приказ: Извори финансирања завода за период 2008-2009 

  
               

                Највећи број запослених има новосадски (30), па краљевачки завод (25). Најмањи  

 

Табела: Рангирање завода према броју запослених 

Завод Број запослених 

1 Нови Сад 30 

2 Краљево 25 

3 Суботица 23 

4 Ниш 21 

5 Крагујевац 18 

6 Смедерево 14 

7 Ваљево 13 

8 Панчево 13 

9 Зрењанин 12 

 

 

 

 

 

 Проблеми завода 

Када је о проблемима реч велики број завода истиче проблем са простором, најчешће у смислу 
његовог недостатка што је навело пет завода, док је завод у краљеву истакло неопходну адаптацију 
просторија.   

Специфичан проблем завода је што у њиховом функционисању  углавном не учествују општине 
које заводи покривају својом делатношћу. Истиче се потреба да се ова област законски уреди како би 
заводи могли на што адекватнији начин да воде бригу о заштићеним добрима.  

Недостатак и застарелост техничке опреме истакла су два завода, док остали немају проблеме са 
опремом. 
             Програмски проблеми најчешће су у вези са недостатком средстава за реализацију адекватне 

заштите. 

 

Приказ: Преглед проблема завода  

 
 

 

Извори 
финансирања 

41,2% 
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ННиишшккии  ззааввоодд  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа,,  ииааккоо  ссввоојјоомм  ддееллааттнноошшћћуу  

ооббууххввааттаа  ннаајјввеећћуу  ттееррииттоорриијјуу  ии  ннаајјввиишшее  ооппшшттииннаа,,  ппррееммаа  ббрроојјуу  

ззааппооссллеенниихх  јјее  ннаа  ччееттввррттоојј  ппооззиицциијјии!!  
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

ГАЛЕРИЈА 

 

Галерије су установе које функционишу по музеолошким принципима, без обзира на то да ли 

имају своје сталне поставке. Закони и прописи који регулишу музејску делатност односе се и на галерије. 

На територији Србије без Београда и Косова мапирано је 15 галерија, које имају статус 

самосталне установе културе чији су оснивачи локалне самопураве. Пиротска галерија Заводу није 

доставила упитник тако да у извештају неће бити анализирана. Нови Сад има галерију – Галерију 

ликовне уметности, поклон збирку Рајка Мамузића, која је основана од стране скупштине општине 

Новог Сада 1973. године, али касније оснивачка права преузима покрајинска влада и то је основни разлог 

што она неће бити узета у анализу 

Галерије које су обухваћене анализом су: 

 

 Модерна галерија Ваљево  Галерија Ликовни сусрет, Суботица 

 Интернационални уметнички студио 
Трнавац 

 Галерија Винко Перчић, Суботица 

 Савремена галерија УК Ечка  Градска галерија Ужице, Ужице 
 Галерија савремене ликовне 

уметности 
 Уметничка галерија Надежда 

Петровић, Чачак 

 Галерија Милене Павловић Барили 
(Фондација Миленин дом) 

 Галерија ТЕРА, Кикинда 

 Галерија Милан Коњовић  Галерија Сава Шумановић, Шид 
 Галерија Лазар Возаревић  Галерија наивне уметности, Ковачица 

 

Изложбену делатност негује велика већина свих установа културе. Поливалентни центри, музеји, 

библиотеке и архиви готово по правилу у својим активностима имају изложбе, а многе од њих и одличне 

изложбене просторе. Галерије које су основале самоуправе су највећим делом тематске или галерије 

легати са фондом. Највећи број галерија налази се на подручју градова, а само три на територијама 

општина. 

 

 Просторни капацитети 

Највећим изложбеним простором располаже галерија Сава Шумановић у Шиду, а најмањим 

галерија Винко Перчић, исто из Суботице.  
 

Табела 1: Површина изложбеног простора у галеријама градова/општина Србије 

Галерија 
Површина 

изложбеног простора 
(м

2
) 

Модерна галерија, Ваљево 379 

Интернационални уметнички студио Трнавац, Ваљево Н.п. 

Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин Н.п. 

Галерија савремене ликовне уметности, Ниш 440 

Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 184 

Галерија Милан Коњовић, Сомбор 170 

Галерија Лазар Возаревић, С. Митровица 320 

Галерија Ликовни сусрет, Суботица 500 

Галерија Винко Перчић, Суботица 92 

Градска галерија Ужице 185 

Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак 402,6 

Галерија Тера, Кикинда 595,2 

Галерија Сава Шумановић, Шид 1.000 

Галерија наивне уметности, Ковачица 200 
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 Програми и публика 

Сталне поставке има девет од укупно 15 галерија. То су галерије у: Ужицу, обе галерије у 

Суботици, Сремској Митровици, Пожаревцу, Чачку, Модерна галерија Ваљево, Галерија Милан Коњовић 

у Сомбору и Галерија Сава Шумановић  у Шиду. 

Изузимајући сталне поставке, број изложби у периоду од 2007. до 2009. године, креће се од пет у 

Пожаревцу до 110 у Нишу. У томе, поред Ниша предњаче и галерије Ечка у Зрењанину, Ликовни сусрети 

у Суботици, галерија Тера у Кикинди, чачанска галерија и галерија у Ужицу. Све оне су у посматраном 

периоду  организовале преко 40 програма 

 

Приказ: Број изложби у периоду од 2007. до 2009. године  

 
Већина  галерија поред ликовних изложби прирећује и друге програме. Четири галерије (Лазар 

Возаревић из Сремске Митровице, Галерија савремене ликовне уметности из Ниша, Галерија Тера из 

Кикинде и Ликовни сусрет из Суботице) приређују ликовне и примењене изложбе (графичког дизајна, 

керамике, текстила, архитектуре и/или фотографије). Када је у питању карактер изложби, све галерије 

организују групне и самосталне изложбе, осим Галерија Милан Коњовић у Сомбору и Сава Шумановић у 

Шиду које излажу искључиво дела ових сликара.  

Када је реч о пратећим садржајима - организовање трибина, промоција, радионица и слично, 

галерија у Сремској Митровици није доставила податке, док се у осталим галеријама њихов број креће од 

три у Галеријама Шида и Кикинде, преко четири у галерији Винко Перчић, пет и седам у Ваљеву и 

Сомбору, до 60 у чачанској галерији. Модерна галерија Ваљево није доставила податке за 2009 годину, 

али је врло активна на пољу организовања програма, тако да би можда по њиховом броју могла да буде 

и изнад чачанске галеријске установе.  
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Приказ: Број пратећих програма у периоду од 2007. до 2009. године 

 
Четири од укупно 15 галерија немају своје стручне савете. Број чланова савета креће се од три до 

девет чланова, а трајање њиховог мандата је од једне до осам година, а најчешће четири године. 

Када је реч о конкурсима, чак шест галерија или 46,7% галерија их не расписује. Галерије које 

расписују конкурсе најчешће то чине једном годишње (Ужице, Винко Перчић у Суботици, Зрењанин), два 

пута годишње конкурс расписује Галерија у Сремској Митровици, док Ликовни сусрет у Суботици то чини 

повремено. Конкурс у Галерији Тера у Кикинди отворен је током целе године 

Једанаест од укупно 15 галерија има своје интернет презентације, и то галерије у: Зрењанину, 

Ужицу, Нишу, Чачку, Сомбору, обе галерије у Суботици, Студио Трнавац у Ваљеву, Галерија слика Саве 

Шумановића у Шиду, Галерија наивне уметности Ковачица, Галерија Тера у Кикинди. Преостале три 

(Галерија Милене Павловић Барили, Лазар Возаревић у Сремској Митровици и Модерна галерија 

Ваљево) имају странице на званичним презентацијама градова, односно културном порталу града. На тај 

начин публика се може информисати о дешавањима.  

 
 

 Публика 

На основу попуњених упитника, закључује се да одређени број галерија не води евиденцију о 

посећености својих установа. Наиме, приметно је да поједине установе приликом вођења евиденција дају 

апроксимативне вредности (заокружују број посета).  

Највећи број посетилаца, у периоду од 2007. до 2009. године, имала је Градска галерија у Ужицу, 

укупно 125.000, а најмање галерија Винко Перчић у Суботици која је имала 5.000 посетилаца.  
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Приказ: Укупан број посетилаца у периоду од 2007. до 2009. године
4
   

 
 

 Финансирање галерија 
Највећим средствима међу галеријама располаже нишка, па зрењанинска установа, а најмањим 

галерија у Ковачици која негује наивно сликарство.  
 
 
 
 
 
 
 
Табела: Рангирање галерија према средствима 

Галерија 
Просечан буџет  

2008-2009 (у еврима) 

Галерија савремене ликовне уметности, Ниш 253.894,85 

Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин 200.864,49 

Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак 156.848,31 

Галерија Сава Шумановић, Шид 152.141,91 

Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 137.032,12 

Галерија Ликовни сусрет, Суботица 128.339,15 

Галерија Милан Коњовић, Сомбор 101.987,85 

Галерија Тера, Кикинда 97.684,50 

Градска галерија Ужице 81.122,92 

Галерија Винко Перчић, Суботица 42.954,39 

Модерна галерија Ваљево (подаци за 2008) 39.996,66 

Галерија Лазар Возаревић, С.Митровица 37.271,55 

Галерија наивне уметности, Ковачица 28.078,03 

 

                 

                                                 
4
 Из приказа је изузет Интернационални уметнички студио Трнавац, који Заводу није доставио податке о посети ни за једну годину. 
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                 Значајна ставка у буџету галерија јесте њихово одржавање, јер текући трошкови чине више од 

четвртине средстава. Програми имају удео од око 18%.  

 

Приказ: Структура укупног буџета галерија за период 2008-2009 

 
 

               

 

 

 

                  Преглед извора финансирања показује да у буџетима галерија највише учествују 

градови/општине оснивачи, потом сопствени приходи, па Покрајина која дотира војвођанске установе, а 

највише Галерију Тера у Кикинди која организује веома значајан међународни симпозијум керамике. 

  

Приказ: Извори финансирања галерија за период 2008-2009 

  
               

                Највећи број запослених имају нишка (22) и зрењанинска галерија (11) које имају и највеће 

буџете. Ипак највећи број галерија има мали број запослених лица – у шест галерија њихов број не 

прелази три, једна има четрворо, а једна шесторо запослених. 

   

Табела: Рангирање галерија према броју запослених 

Галерија 
Број запо-

слених 
Галерија 

Број запо-

слених 

1 
Галерија савремене ликовне 

уметности Ниш 
22 8 

Галерија Лазар Возаревић 
Сремска Митровица 

4 

2 
Савремена галерија УК Ечка 

Зрењанин 
19 9 

Интернационални уметнички 
студио Трнавац Ваљево 

3 

3 
Галерија Милан Коњовић 

Сомбор 
10 10 

Галерија Винко Перчић 
Суботица 

3 

4 
Галерија Ликовни сусрети 

Суботица 
10 11 Градска галерија Ужице 3 

5 
Уметничка галерија 

Надежда Петровић Чачак 
10 12 

Галерија Винко Перчић 
Суботица 

3 

6 
Галерија Ликовни сусрет 

Суботица 
10 13 Градска галерија Ужице 3 

7 
Галерија Милене Павловић 

Барили Пожаревац 
6 14 Модерна галерија Ваљево 2 

 

Структура 
буџета 

53,1% 28,5% 18,4% 

Плате Материјални трошкови Програми 

Извори 
финансирања 

2,7% 4,6% 

82,7% 7,8% 2,2% 

Република Покрајина Град/Општина Сопствена средства  Спонзорства/Донације 

ННаајјввеећћии  ууддееоо  ппррооггррааммаа  уу  ббууџџееттуу  ииммаајјуу  

ГГааллеерриијјаа  ТТеерраа  иизз  ККииккииннддее  ии    уужжииччккаа  
ггааллеерриијјаа    --  ввиишшее  оодд  ттрреећћииннее  
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 Проблеми галерија 

Када је о проблемима реч велики број галерија истиче проблем са простором, најчешће у смислу 
његовог недостатка за излагање, али и са одржавањем и неопходношћу адаптације. Неке галерије имају 
проблем у виду недостатка депоа за смештај уметнина.   

Недовољно финансијских средстава за реализацију програма и пројеката, као и недостатак 
техничке опреме истакло је више од три четвртине галерија.  

С обзиром на мали број запослених у већини галерија, половина наводи проблем са кадровима. 
             Проблеми са програмима најчешће су у вези са недостатком средстава за реализацију више 

садржаја. 

 

Приказ: Преглед проблема галерија   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,6% 

78,6% 

78,6% 

50% 

57,1% 

21,4% 

21,4% 

21,4% 

50% 

42,9% 

Простор 

Финансирање 

Техничка опремљеност 

Кадрови  

Програми 

Има Нема 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  

ПОЗОРИШТА 

 

Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији 

изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре о томе да је 

то било још 1825. године у Крагујевцу. Управо се у Крагујевцу, тадашњој престоници Србије 1835. године, 

за време владавине кнеза Милоша Обреновића, оснива прво позориште у Србији - Књажевско-српски 

театар. Од 1842. постоји тежња да се и у Београду оснује стално професионално позориште, а после 

више покушаја оно се и оснива 1868. године. Данас Народно позориште у Београду има статус установе 

од националног значаја.  

До Другог светског рата позоришна уметност се негује и захваљујући бројним секцијама при 

Друштвима Абрашевић у многим градовима Србијe. После Другог светског рата, оснивају се аматерска и 

професионална позоришта, а данас у Србији постоји двадесет девет професионалних позоришта. 

Позоришна делатност у Србији није регулисана посебном законском регулативом. 

Не рачунајући Београд и Косово, анализом је обухваћено 21 професионално позоришта из 17 

градова/општина на територији Републике Србије.  

Позоришне установе, обухваћене прегледом су: 

 Народно позориште, Ниш  Крушевачко позориште 
 Позориште лутака, Ниш  Шабачко позориште 
 Књажевско-српски театар, Крагујевац  Краљевачко позориште 
 Позориште за децу, Крагујевац  Народно позориште, Сомбор 
 Народно позориште, Лесковац  Позориште Бора Станковић, Врање 
 Народно позориште - Народно казалиште 

– Nepszinhaz, Суботица 

 Позориште Добрица Милутиновић, Сремска 

Митровица 
 Позориште Kosztolanyi  Dezso (Костолањи 

Деже), Суботица 
 Регионално позориште Нови Пазар 

 Дечје позориште, Суботица  Народно позориште, Ужице 

 Позориште Тоша Јовановић, Зрењанин 
 Позориште Тимочке крајине Зоран 

Радмиловић, Зајечар 
 Народно позориште Пирот  Народно позориште Кикинда 

 Народно позориште Вршац  
 

 Просторни капацитети 

                 Највећим простором располаже сомборско позориште, а најмањим Позориште "Костолањи 

Деже"  у Суботици (изузимајући Позориште у Новом Пазару које располаже само канцеларијским 

простором од 100 м
2
 , а за извођење представа користи салу Дома културе Ослобођење, као и 

Позориште за децу у Крагујевцу, и позоришта у Краљеву и Зајечару који нису доставили Заводу податке 

о величини простора). 
 

Табела: Просторни капацитети позоришта 
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Народно позориште Ниш  2.000 120 Крушевачко позориште 1.500 132 

Позориште лутака Ниш 2.500 96 Краљевачко позориште Н.п. 110 

Књажевско-српски театар 
Крагујевац (3 сцене) 

1.880 
126+50+

170 
Шабачко позориште  

(2 сцене) 
2.350 84+20 

Позориште за децу Крагујевац Н.п. 120 
Народно позориште Сомбор  

(2 сцене) 
4.474 200+36 

Народно позориште Лесковац 972 130 
Позориште „Бора Станковић“ 

Врање 
600 120 

Народно позориште Суботица  
(2 сцене) 

3.500 100+25 
Позориште „Добрица 

Милутиновић“ Сремска 
Митровица 

963 120 
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Табела: Просторни капацитети позоришта 
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Позориште "Kosztolanyi Dezso" 
Суботица 

300 115,5 

Регионално позориште Нови 
Пазар (користи салу и сцену 

Дома културе, те се површина 
односи на ту Установу) 

1.787 150 

Дечје позориште Суботица Н.п. Н.п. 
Народно позориште Ужице  

(2 сцене) 
3.500 170+25 

Позориште „Тоша Јовановић“ 
Зрењанин (2 сцене) 

2.750 
106,5+ 

32,5 
Позориште Тимочке крајине 
"Зоран Радмиловић" Зајечар 

Н.п. 63 

Народно позориште Пирот 820 430 

Народно позориште Кикинда 1.760 220 Народно позориште Стерија, 
Вршац 

2.120 112+66 

 

Позоришта већином располажу са једном сценом, са две сцене располаже шест позоришта: 

Народно позориште из Суботице, Позориште Тоша Јовановић из Зрењанина,  Шабачко позориште, 

Народно позориште Сомбор, Позориште Добрица Милутиновић из Сремске Митровице, Народно 

позориште Ужице и Народно позориште Стерија из Вршца. Пиротско позориште поред главне сале, 

користи још две мање просторије, али само за пробе, не и за извођење представа. Једино позориште које 

располаже са три сцене је Књажевско-српски театар из Крагујевца. Највећу салу за представе користи 

Народно позориште Ниш, а анајмање места у сали има позориште Kosztolanyi Dezso из Суботице. 

 

Приказ: Структура позоришта према броју сцена  

 
 

Табела: Капацитет сала позоришта 

Позориште 
Број седишта у 

позоришној сали 
Позориште 

Број седишта у 
позоришној сали 

Народно позориште Ниш 546 Крушевачко позориште 301 

Позориште лутака Ниш 212 Краљевачко позориште 226 

Књажевско-српски театар 
Крагујевац (3 сале) 

263+70+100 Шабачко позориште (2 сале) 320+100 

Позориште за децу Крагујевац 303 
Народно позориште Сомбор (2 

сале) 
320+99 

Народно позориште 
Лесковац 

302 Позориште Бора Станковић Врање 280 

Народно позориште 
Суботица (2 сале) 

260+50 
Позориште Добрица Милутиновић 

Сремска Митровица (2 сале) 
307+50 

Позориште Kosztolanyi Dezso 
Суботица 

93 
Регионално позориште 

Нови Пазар 
471 

Дечје позориште 
Суботица 

нема података 
Народно позориште 

Ужице (2 сале) 
524+80 

Позориште Тоша Јовановић 
Зрењанин (2 сале) 

304+59 
Позориште Тимочке крајине Зоран 

Радмиловић Зајечар 
365 

Народно позориште Пирот 360 
Народно позориште Стерија 

Вршац 
417 

Народно позориште Кикинда 314  

Број сцена 66,7% 28,5% 4,8% 

1 сцена 2 сцене 3 сцене 
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 Програми и публика 

Укупан број премијера у професионалним позориштима у посматраним сезонама (2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009) варира од шест у Краљевачком позоришту до 25 у Народном позоришту у 

Суботици. Просечан број премијера по позоришту у једној сезони је четири.  

Податке о премијерама доставило је 19 позоришта.  

Када је реч о укупном броју представа (премијере и репризе) изведених у периоду од 2006. до 

2009. Године, од позоришта која су доставила податке за све три сезоне, најмањи број представа имало 

је Народно позориште Пирот – 188, док је највећи број имало суботичко Народно пзориште – 657. 

Ако се сагледају две сезоне (искључујући последњу посматрану) где се располаже са много више 

података, и даље је према броју представа на првом месту суботичко Народно позориште, а на 

последњем Регионално позориште Нови Пазар.  

 

Приказ: Структура позоришта према броју представа у сезонама 2006/2007 и 2007/2008 

 
 

Приказ: Број премијера по сезонама у периоду од 2006. до 2009. године (изузимајући Дечје 

позориште у Суботици и Народно позориште Кикинда која нису доставила податке) 
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Народно позориште Суботица 

Народно позориште  Сомбор 

Регионално позориште Нови Пазар 

Народно позориште "Стерија", Вршац 
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Приказ: Број представа изведених по сезонама 2006/07,2007/08, 2008/09 

 
               Нека позоришта више су окренута сопственим гостовањима (10 од 18 – 55,6%),  а  нека 

довођењу представа других позоришта (преосталих 8 – 44,4%).   

 

Приказ: Број гостујућих представа у позориштима и број гостовања позоришта за сезоне 2006/07, 

2007/08, 2008/09
5
 

 
 Публика 

Када је реч о доступности позоришта за публику, треба рећи да сва позоришта, изузев 

новопазарског, пиротског и краљевачког, имају презентације на интернету на којима се може видети 

репертоар. 

Највећи број гледалаца у згради позоришта има крагујевачко Позориште за децу (87.500), а 

гледалаца на гостовањима у периоду од 2006. до 2009. године Шабачко позориште (72.600). Међутим, 

                                                 
5
 Позориште Костолањи Деже, Народно позориште Кикинда и Дечје позориште у Суботици Заводу нису доставила податке о 

гостовањима и гостујућим представама за период од 2005. до 2009. године, док је Краљевачко позориште доставило тражене 
податке само за сезону 2008/2009.  
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треба напоменити да Шабачко позориште рачуна број гледалаца по гостовањима по интерном стандарду 

од 600 стотина гледалаца по гостовању иако веома мали број сала може да прими толики број гледалаца 

по представи. Ако се због тога шабачко изузме, највећи број гледалаца на гостовањима има крушевачко 

позориште (49.090). Најмање гледалаца и на годтовањима и у својој сали има новопазарско позориште.  

Просечан број гледалаца по представи показује да највише публике има нишко Народно 

позориште, па крагујевачки театар за децу, док најмалобројније посетиоце на представама имају 

суботичко позориште Костолањи Деже и вршачка позоришна установа.  

 

Приказ: Просечан број посетилаца у позориштима по представи  

 
Приказ: Број гледалаца у згради позоришта и број гледалаца на гостовањима у сезонама 2006/07, 

2007/08, 2008/09 

 
 Финансирање 

              Највећим буџетом располаже суботичко Народно позориште, а најмањим новопазарска 
позоришна установа.   
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 Публика на 
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ССууббооттииччккоо,,  ккааоо  ппооззоорриишшттее  ссаа  ннаајјввеећћиимм  ссррееддссттввииммаа  ииммаа  ггооттооввоо  1166  ппууттаа  ввеећћии  ббууџџеетт  
оодд  ннооввооппааззааррссккоогг  РРееггииооннааллнноогг  ппооззоорриишшттаа  ккааоо  ууссттааннооввее  ссаа  ннаајјммаањњиимм  ссррееддссттввииммаа    
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Табела: Просечни буџети позоришта 2008-2009 

Позориште 

Просечан буџет 

2008-2009 

(у еврима) 

Позориште 

Просечан буџет 

2008-2009 

(у еврима) 

1 
Народно позориште, 

Суботица 
1.370.782,86 11 

Дечје позориште, 
Суботица 

385.270,58 

2 
Позориште Тоша 

Јовановић, Зрењанин 
1.123.370,58 12 

Народно позориште 
Стерија, Вршац 

303.842,31 

3 
Народно позориште, 

Ниш 
1.087.684,07 13 

Позориште 
Kosztolanyi Dezso, 

Суботица 
298.598,39 

4 
Књажевско-српски 
театар, Крагујевац 

819.349,55 14 
Народно позориште 

Кикинда 
253.770,49 

5 
Шабачко позориште, 

Шабац 
686.589,56 15 

Позориште Бора 
Станковић, Врање 

216.393,21 

6 
Народно позориште, 

Сомбор 
655.752,40 16 

Народно позориште 
Пирот 

209.038,50 

7 
Народно позориште, 

Ужице 
592.485,81 17 

Позориште за децу, 
Крагујевац 

203.031,15 

8 
Крушевачко 

позориште, Крушевац 
587.928,87 18 

Краљевачко 
позориште, Краљево 

168.218,12 

9 
Народно позориште, 

Лесковац 
546.198,20 19 

Позориште Добрица 
Милутиновић, 
С.Митровица 

144.004,01 

10 
Позориште лутака, 

Ниш 
497.662,45 20 

Регионално 
позориште, Нови 

Пазар 
86.710,62 

                 

               У 20 позоришта који су доставили податке (зајечарско није), у просеку се за 2008. и 2009. годину, 

за програмске активности укупно издваја 16,4%. 

 

Приказ: Структура буџета позоришта за период 2008-2009 

 
 

              Преглед извора финансирања показује да у буџетима позоришта највише учествују 

градови/општине оснивачи, потом сопствени приходи, па Покрајина која дотира сва војвођанска 

позоришта. 

  

Приказ: Извори финансирања позоришта за период 2008-2009 

  
 

Структура 
буџета 

69,6% 14% 16,4% 

Плате Материјални трошкови Програми 

Извори 
финансирања 

2% 4,4% 

82,3% 9% 2,3% 

Република Покрајина Град/Општина Сопствена средства  Спонзорства/Донације 
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                Највећи број запослених има суботичко Народно позориште, које броји 109 радника, који негују 

стваралаштво на три језика (српском, хрватском и мађарском).  На другом месту по броју запослених је 

нишко Народно позориште са 93 делатника. Најмање запослених има новопазарско позориште свега 

једанаесторо. Специфично је позориште у Сремској Митровици које иако има 13 запослених нема 

глумаца, већ их ангажује по пројекту. 

                Глумачки ансамбли броје од једног запосленог у до 35 чланова. Највише глумаца ради у 

зрењанинском позоришту, а најмање у краљевачком (не рачунајући митровачко позориште које нема 

запослене глумце. 

   

Табела: Рангирање позоришта према највећем броју запослених 

Позориште 
Број 

запослених 
Позориште 

Број 

запослених 

1 
Народно позориште 

Суботица 
109 33 11 

Позориште Тимочке 
крајине "Зоран 
Радмиловић" 

Зајечар 

39 10 

2 Народно позориште Ниш 93 27 12 
Дечје позориште 

Суботица 
36 18 

3 
Позориште Тоша 

Јовановић 
Зрењанин 

84 35 13 
Народно позориште 

"Стерија", Вршац 
28 8 

4 
Књажевско-српски театар 

Крагујевац 
71 25 14 

Народно позориште 
Кикинда 

26 12 

5 Позориште лутака Ниш 53 16 15 
Позориште "Бора 

Станковић" 
Врање 

23 8 

6 
Народно позориште 

Лесковац 
53 18 16 Народно позориште Пирот 21 8 

7 
Народно позориште  

Сомбор 
46 12 17 Краљевачко позориште 18 1 

8 Народно позориште Ужице 46 15 18 
Позориште "Kosztolanyi 

Dezco" Суботица 
16 5 

9 Шабачко позориште 46 18 19 
Позориште за децу 

Крагујевац 
14 6 

10 Крушевачко позориште 45 15 20 
Позориште "Добрица 

Милутиновић" 
С.Митровица 

13  

 21 
Регионално позориште 

Нови Пазар 
11 5 

 

 Проблеми позоришта 

               Може се рећи да су позоришта прилично подељена око проблема који се тичу простора, 

финансирања и техничке опремљености. Просторни проблеми се углавном везују за недовољан простор 

за смештај опреме и сценографије, мале свлачионице, лоше стање зграда и сала у којима позоришта 

организују свој рад (климатизација, вентилација, стање сцене и слично). Техничка опрема у салама је 

посебан проблем, те се истиче потреба за заменом светлосног парка, озвучења и слично 

ССооппссттввееннии  ппррииххооддии  ччииннее  ввеећћии  ддееоо  ссррееддссттаавваа  ппооззоорриишшттаа  ннееггоо  шшттоо  јјее  ддееоо  РРееппууббллииккее  ии  

ППооккрраајјииннее  ззаајјеедднноо..  ССаа  ддррууггее  ссттррааннее,,  ууччеешшћћее  РРееппууббллииккее  уу  ббууџџееттииммаа  ппооззоорриишшттаа  јјее  ддввооссттррууккоо  
ммаањњее  оодд  ууччеешшћћаа  ППооккрраајјииннее    
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               Финансијски проблеми се најчешће везују за програме, те се највећи број позоришта жали на 

немогућност веће продукције. 

            

Приказ: Преглед проблема позоришта   
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