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УВОД
Надовезујући се на идеју истраживања „Локалне културне политике“ и „Културне политике округа Србије“
које је Завод за проучавање културног развитка спровео у 2009. и 2010. години, током 2011. године је
реализовано истраживање „Културна политика Града Београда“. Потсећања ради, истраживањем
„Локалне културне политике“ (2009) обухваћена је 21 локална самоуправа са статусом града, осим Новог
Сада и Београда, док је истраживањем „Културне политике округа Србије“ (2010) обухваћено 123
локалних самоуправа - 122 општине и град Нови Сад. Истраживањем везаним за Град Београд, који је
уједно и истоимени округ, Завод је за три године обухватио територију целе Србије без Косова и
Метохије.
На тај начин, публиковани извештаји под називом „Културни ресурси градова Србије“ 1 и „Културни
ресурси округа Србије“2 употпуњени су са још два тома. Једaн је посвећен граду Београду, а други Новом
Саду. Иако је град Нови Сад био обухваћен истраживањем „Културне политике округа Србије“ током
2010. године (када и општине Србије), разлог да се нађе у овој публикацији је тај да се као
административни центар АП Војводине представи заједно са административним центром Србије. Уједно
ова два града имају и најбројнију културну инфраструктуру. На њиховим територијама не налазе се само
установе културе које су основале скупштине ових градова, већ и оне које су основале скупштине АП
Војводине и Републике Србије. Замисао аутора и координатора истраживања везаних за градове Нови
Сад и Град Београд била је да се првенствено обухвате градске и општинске установе културе, а да
покрајинске и републичке установе културе, фондације, задужбине, струковна удружења и националне
асоцијације у култури, као и актери у домену културних индустрија, буду предмет посебних истраживања.
Циљ истраживања
Следећи основну идеју наведених истраживања „оснаживање локалних културних капацитета, подршка
процесу децентрализације у области културе и допринос дефинисању културне политике Србије“,3
истраживање „Културна политика Града Београда“ је имало за циљ мапирање активних актера у култури
града Београда и њихових основних ресурса. Тиме је ово истраживање, заједно са претходним,
допринело сагледавању стања, не само локалних културних система, већ и културног система Србије.
Методологија истраживања
Заједно са идејом, истраживање „Културна политика Града Београда“ следила је и методологију
поменутих истраживања. Истраживање је обухватило период од 2008-2010. године.
Мапирање основних ресурса актера у култури вршено је кроз упитнике који је био главни инструмент
истраживања. Упитници се састоје из отворених и затворених питања и прилагођени су различитим
актерима (музеји, галерије, библиотеке, архиви, позоришта, поливалентни центри, удружења и др).
Додатне информације добијене су путем полуструктурисаних индивидуалних интервјуа са
представницима установа и доносиоца одлука и групних са представницима удружења, што је допринело
да се стекне јаснији увид у њихов рад. Управо посете свим општинама и актерима на њиховим
територијама (установама културе, општинским управама, удружењима), дале су истраживању додатну
вредност. Укупно је обављено 72 индивидуална интервјуа са представницима управа градских општина и
установа културе и 29 групних разговора са представницима културно-уметничких друштава и удружења
у култури.
Због обимности културне инфраструктуре градa Београдa, основни критеријум да се актери позову за
учешће у истраживању, а потом и нађу у овом извештају, је тај да делују самостално, а не у оквиру
других правних субјеката, односно да имају статус правног лица.4
Како је учешће у истраживању било на добровољној бази, тако сви контактирани актери уз различита
образложења нису били спремни да попуне упитнике и да се одазову позиву на разговор. Они који су се
одазвали, то су учинилни путем упитника, неки само кроз разговоре, а неки и путем упитника и разговора.
1

http://www.zaprokul.org.rs/ArticleDetails.aspx?ID=178
http://www.zaprokul.org.rs/ArticleDetails.aspx?ID=258
http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/90cfdc809a0e4943bb8b730f4d479e0f.pdf, приступљено јануара 2012.
4
Једини изузетак у томе направљени су код Јеврејског историјског музеја који делује у оквиру Јеврејске заједнице.
2
3

5

Добијено је и обрађено 90 упитника, и то: 15 упитника од управа градских општина, 22 упитника од
градских установа културе, 5 упитника од општинских установа културе, 48 од удружења, и 1 упитник од
приватне установе културе. Заступљеност података у приказима зависе од начина на које су актери
попуњавали упитнике (да ли су неки упитници делимично попуњени, тј. да на поједина питања нису дати
одговори). Посебно се ово односи на део који се тиче финансирања, тако да у приказима управо највише
недостаје ових података.
Прикази актера базирани су на: писаним подацима добијеним попуњеним упитницима, подацима из
разговора оних актера који нису попунили упитник, а издвојили су време за разговар. Такође, по потреби
су прикази допуњавани информацијама са званичних интернет презентација градских општина, установа
културе и удружења у култури, што је и наведено позивањем на коришћену интернет локацију.
Градске установе културе, које се нису одазвале позиву за учешће у истраживању, представљене су на
основу података из „Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе“
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину, који су добијени од
Секретаријата за културу уз сагласност да се подаци из њих користе. Управо су ови извештаји основни
извор података за приказ самог Секретаријата за културу, јер са представницима Секретаријата није
вођен дубински интервју. Иначе, ови извештаји доступни су само у штампаној форми, па је то био разлог
више да, када је добијена сагласаност да се подаци користе, буду доступнији јавности кроз електронску
форму.
Структура публикације
Приказ културних ресурса града Београда прати форму извештаја истраживања „Локалне културне
политике“ у коме је сваки град представљен понаособ заједно са актерима у култури који делују на
његовој територији. Публикација се састоји из 3 поглавља. После уводног дела, у коме су описани
циљеви, методологија и структура публикације, налази се поглавље посвећено ресору културе Града
Београда, посебно Градском секретаријату за културу у чијој је надлежности ресор културе на територији
Града, и упоредни приказ података везаних за културу градских општина. Потом следи поглавље које
обухвата приказе сваке градске општине понаособ, представљене по азбучном реду.
Прикази установа културе и удружења базирају се на текстуалном, табеларном и графичком
представљању њихових основних ресурса: просторних, техничких, програмских, људских, финансијских,
затим подацима о инвестиционим улагањима и потребама за будућим приоритетним инвестиционим
улагањима, као и проблемима које су актери навели да постоје у њиховом раду.
На крају се налази списак удружења у култури, која су активна, са којима, из различитих разлога, нисмо
ступили у контакт, и за која нисмо сигурни на територији које општине им се налази седиште.
Повезаност истраживања са другим пројектима Завода
Ово истраживање компатибилно је са дугорочним пројектом Завода, е-Култура, електронске базе
података којом се тежи обједињавање различитих врста информације које се тичу ресора културе наше
земље, а доступна је на интернет локацији: http://www.e-kultura.net/. Због тога, ово истраживање остаје
отворено за све актере, и оне који су у публикацији, и оне који нису, да помогну да подаци у бази буду
ажурирани и употпуњени.

Овом приликом желимо да се захвалимо на сарадњи свима који су издвојили време за
попуњавање упитника и састанке са истраживачима.
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ПРИКАЗ РЕСОРА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни подаци о граду5
Као главни град Републике Србије, Град Београд је административни,
економски, културни центар Србије.
Према Закону о територијалној организацији (2007) и Статуту града
(2008), град Београд данас чини јединицу локалне самоуправе
административно подељену у 17 градских општина. Београд је имао
статус округа, а према Закону о регионалном развоју (2009) стекао је
статус региона. Функционално-економски простор града Београда не
чине само градске општине, већ и суседни градови и општине:
Панчево, Смедерево, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Уб,
Лајковац, Владимирци, Пећинци, Рума и Стара Пазова. Функције које
их повезују су јаче или слабије, зависно од економске и политичке
ситуације.
Град Београд се простире на површини од 3.222,7 km2, у коме према последњем попису из 2011. године
живи 1.639.121становника.6
Табела 1: Површина и број становника градских
општина
Општина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица
УКУПНО:

Површина
км2

213
148
3
289
32
150
384
339
41
411
451
31
14
271
5
288
156
3.227

Број
становника

27.036
157.152
55.463
83.398
148.014
166.292
58.224
53.050
212.104
71.419
170.593
108.413
38.660
20.199
48.061
42.012
179.031
1.639.121

Највећу површину има градска општина Палилула, а
најмању Врачар. С друге стране, највећи број становника живи на општини Нови Београд, а најмањи у
општини Сопот.
На целокупној територији Града налази се 201 основна школа (редовних, специјалних, музичких,
уметничких, и за основно образовање одраслих) и 87 средњих школа (гимназије, стручне, музичке,
уметничке, специјалне). Од високошколских установа постоје 12 високих школа и 52 факултета у оквиру 7
државних и приватних универзитета.7
Празник Града су „Дани Београда“ које прославља од 16. до 19. априла, а слава Града је Вазнесење
Господње - Спасовдан.8
Према евиденција Завода за заштиту споменика културе Града Београда, стање од 6.1.2012. године, на
целокупној територији Града Београда налази се 384 непокретних културних добара и 201 добро које
5

Основни
подаци
о
Граду
Београду
преузети
из
Стратегије
развоја
http://www.beograd.rs/download.php/documents/SRGBpredlog.pdf, приступљено јануара 2012. године
6
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
7
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=2599, приступљено јануара 2012. године
8
Чланови 9-10. Статута Града Београда (2008)
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Града

Београда

(2011),

ужива претходну заштиту, од чега је 22 објекта сакралне архитектуре, 2 јавна споменика и спомен
обележја и 2 целине.
Табела 2: Евиденција културних добара по врстама на територији Града Београда
Категорисано
културно
велики
добро
значај

Непокретна културна добра по врстама
Споменик културе

347

Просторне културно-историјске целине
Археолошко налазиште
Знаменито место
УКУПНО

изузетан
значај

290

46

11

10

4

3

3

21

20

/

1

6

4

2

/

384

318

51

15

Два непокретна културна добра налазе на територији неколико општина. Археолошко налазиште
Сингидунум, са статусом културног добра, простире се на територији пет општина - Стари град, Савски
венац, Врачар, Палилула и Звездара, а просторна културно-историјска целина Топчидер, непокретно
културно добро од изузетног значаја, налази се на територији три општине - Савски венац, Раковица и
Чукарица.
Табела 3: Број НКД и добара која уживају претходну заштиту9
Општина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица

Непокретна
културна
добра
10
10
24
22
7
35
12
6
5
16
20
2
60
10
128
12
11

Добра која
уживају
претходну
заштиту
9
6
9
7
7
12
16
18
11
7
13
2
26
19
27
5
7

Такође, и добро које ужива претходну заштиту, целина Стари град, простире се на територији пет
општина - Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула и Звездара.
Администрација у култури
Према Статуту Града, Град оснива установе културе, организује вршење послова у вези са заштитом
културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује
средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и
ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач (члан 25, став 1, тачка
23).
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Извор: Евиденција Завода за заштиту споменика културе Града Београда, стање од 6.1.2012. године, стање у време писања
извештаја
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За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе
Скупштине града, градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа као јединствен орган
Града (члан 62 Статута Града), а за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе
јединице Градске управе. Послови културе на нивоу Града у надлежности су Секретаријата за културу
Градске управе. Овај секретаријат чине: Сектор за правне, економске и послове инвестиција и Сектор за
програме и пројекте у области културе. Послови културе подразумевају:
 заштиту значајних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, музејско-архивску
делатност,
 библиотекарство,
 уметничко стваралаштво (позоришна, музичка, музичко-сценска уметност и визуелне уметности),
 културно-образовну делатност,
 културно-уметнички аматеризам,
 обезбеђење услова за рад установа културе и самосталних уметника, манифестације у култури,
 међународну сарадњу,
 остваривање програма од значаја за Град,
 инвестиције и инвестиционо одржавање објеката културе - надзор над радом установа културе
чији је оснивач Град,
 реализацију појединачних програмских пројеката у области културе (набавка публикација/књига и
часописа за библиотеке чији је оснивач град Београд),
 стимулацију капиталних издавачких пројеката у области уметности, друштвених и хуманистичких
наука,
 откуп уметничких дела,
 стимулацију филмског стваралаштва.
За потребе Скупштине града Београда Секретаријат за културу обавља и послове који се односе на:
 спровођење поступка за подизање и редовно одржавање јавних споменика и спомен- обележја,
 спровођење поступка за одређивање назива тргова и улица за потребе Комисије за споменике и
називе улица и тргова Скупштине града Београда,
 доделу Награде града Београда у области уметности (књижевност, позоришно, музичко, ликовно
и филмско стваралаштво).
Део културне администрације представљају и стална и повремена радна тела. Према Статуту Града,
Скупштина града оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности, а
по потреби, оснива повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног
задатка из своје надлежности (чланови 41-44). Комисија за културу Градоначелника Града основана је да
прати рад и реализацију програма установа и организација у области културе и да даје мишљење о
реализацији пројеката и програма у области културе. Њени чланови ангажовани су у домену 7 области:
библиотекарство, културно-образовне делатности, заштита културних добара, музичко стваралаштво,
сценске уметности, ликовне и примењене уметности, филмска уметност. У посматраном периоду број
чланова комисије је варирао, тако да је 2008. године Комисија бројала 22 члана, а наредне две године по
35 чланова.
Такође, за потребе реализације посебних пројеката у области културе при Секретаријату за културу
именују се посебне стручне комисије по пројектима:
 Набавка публикација за библиотеке чији је оснивач град Београд,
 Стимулација капиталних издавачких пројеката у области уметности, друштвених и хуманистичких
наука,
 Откуп уметничких дела,
 Стимулација филмског стваралаштва.
Задатак комисија је да у зависности од пројеката за чије потребе су формиране:
 прате издавачку, филмску и уметничку продукцију у области визуелних уметности,
 утврђују критеријуме за откуп уметничких дела, избор капиталних издавачких пројеката у области
уметности, друштвених и хуманистичких наука,
 изврше преглед и избор пријављених пројеката по расписаном конкурсу,
 изврше одабир пројеката који ће се финансирати из буџета Града,
 изврше одабир наслова који ће се откупити средствима из буџета.
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Међу члановима Градског већа, који могу бити задужени за једну или више области из надлежности
Града, у Градском већу постоји члан надлежан за културу.
Могућност да преко својих органа, доноси дугорочни и средњорочни програм развоја Града и појединих
делатности (члан 25, став 1, тачка 1), Град је искористио усвајањем Стратегије развоја Града Београда за
период 2011-2016. године10. Култура је у овом документу обухваћена у оквиру области друштвених
делатности. Такође, крајем 2010. године израђен је главни идејни пројекат Програм кандидатуре Града
Београда за звање Европске престонице културе 2020. године. У питању је програмски оквир, стратешки
модел и организациони план којим се Београд кандидује за европску престоницу културе. Организациони
одбор ове иницијативе одредио је Дом омладине да буде установа која се ангажује за реализацију
оперативних и програмско-техничких послова за спровођење ове иницијативе.
Актери у култури
На територији Града Београда налазе се установе културе које је основала Скупштина града Београда,
градске општине, републичке установе, приватне установе културе, као и организације цивилног друштва
које се баве културом.
У складу са својом надлежношћу, Град Београд оснивач је 36 установа културе, 2 јавна предузећа и 11
манифестација у култури.
Табела 4: Установе културе и јавна предузећа чији је оснивач Град Београд
1.
2.
3.
4.

Установа
Београдско драмско позориште
Југословенско драмско позориште
Позориште „Атеље 212“
Звездара театар

20.
21.
22.
23.

5.

БИТЕФ театар

24.

6.
7.
8.
9.
10.

Позориште на Теразијама
Позориште „Дадов“
Мало позориште „Душко Радовић“
Позориште „Бошко Буха“
Позориште лутака „Пинокио“

25.
26.
27.
28.
29.

11.

Позориштанце „Пуж“

30.

12.

Културни центар Београда

31.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Дом омладине Београд
Дечји културни центар Београд
Југоконцерт
Музеј града Београда
Музеј Николе Тесле
Музеј афричке уметности
Музеј аутомобила

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Установа
Педагошки музеј
Дирекција ФЕСТ-а
БЕЛЕФ центар
Кућа легата
Завод за заштиту споменика културе
града
Историјски архив Београда
Продајна галерија „Београд“
Центар за ликовно образовање Београд
Библиотека града Београда
Библиотека „Милутин Бојић“
Библиотека „Влада Аксентијевић“,
Обреновац
Библиотека „Димитрије Туцовић“,
Лазаревац
Центар за културу и образовање
Раковица
Центар за културу Гроцка
Центар за културу Лазаревац
Центар за културу Младеновац
Центар за културу Сопот
ЈП „Београдска тврђава“
ЈП „Сава центар“

Сталне манифестације у култури чији је оснивач Град Београд:
1. Међународни филмски фестивал ФЕСТ,
2. Београдски фестивал документарног и краткометражног филма,
3. Међународно такмичење музичке омладине,
4. Филмски фестивал у Сопоту,
5. Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ,
6. Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ,
7. Октобарски салон,
8. Београдске музичке свечаности – БЕМУС,
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Усвајање овог документа излази из посматраног периода (2008-2010), ипак га као важног овом приликом наводимо

10

9. Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе“,
10. Београдски сајам књига,
11. Београдски џез фестивал.
Током истраживања дошли смо до податка да је број активних удружења у култури 234, изузимајући
струковна удружења и националне асоцијације у култури. Од тога броја за 187 удружења успели смо да
дођемо до информације на којим општинама имају своја седишта, док за преосталих 47 нисмо.
Финансирање културе
Из буџета града Београда у целини или већим делом финансира се рад, одржавање и реализација
програма установа културе, два јавна предузећа и манифестација чији је оснивач Скупштина Града.
Такође, из буџета Града су/финансирају се и програми међународне сарадње (гостовања градских
установа културе, као и ансамбала и удружења у култури са седиштем на територији Града), програми
нових иницијатива, појединачни програми градских и републичких установа културе, и програми цивилног
сектора.
На тај начин, Град Београд путем јавних конкурса учествује у су/финансирању програма актера
различитих нивоа власти (градске, општинске, републичке установе), и то не само оних који припадају
ресору културе већ и других (нпр. ресору образовања), а затим и програма актера који припадају
приватном и цивилном сектору са територије Града. С тим у вези, пример добре праксе је Протокол о
заједничком учешћу у финансирању манифестација у области културе од значаја за град Београд који си
потписали Градоначелник Београда и Министар културе 2010. године. Тиме је градским
манифестацијама обезбеђен трајни извор финансирања из средстава Министарства културе. Овим актом
је предвиђено да се појединачни износи средстава као учешће Секретаријата за културу и Министарства
културе утврђују за сваку појединачну годину потписивањем анекса Протокола.
Табела 5: Издвајања за културу у односу на градски буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Буџет Града у
еврима

Буџет Града у
динарима

2010.
2009.
2008.

НП
НП
НП

НП
НП
НП

Буџет за
културу Града
у еврима
23.783.897,49
30.051.391,94
34.965.210,90

Буџет за
културу Града
у динарима
2.450.100.578,00
2.822.748.281,00
2.847.280.061,00

% за културу
од укупног
градског
буџета
НП
НП
НП

НП – нема података

Укупна издвајања за културу су се у посматраном периоду смањивала континуирано од 2008. године, а
најбоље се то види висином средстава изражених у еврима.
Приказ 1: Тенденција кретања висине средстава за културу у периоду 2008-2010. године
40,000,000.00

34,965,210.90

30,000,000.00

30,051,391.94
23,783,897.49

20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2008

2009

2010

Табела 6: Структура градског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми установа, удружења и манифестације
Текући, материјални трошкови
Инвестиције, реновирање, набавка опреме
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:
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2008.
32,30%
36,53%
18,49%
9,30%
3,39%
/
/
100%

Година
2009.
35,57%
35,78%
17,05%
7,93%
3,67%
/
/
100%

2010.
39,65%
30,28%
21,53%
3,97%
4,56%
/
/
100%

Током 2008. године инвестициона улагања била су највећим делом усмерена на: уређење комплекса
Београдске тврђаве, за радове и набавку опреме за Музеј Николе Тесле и ЈП „Сава центар“, затим на
радове на огранцима Библиотеке града, радове и опремање Центра за културу Сопот, рестаурацију
цркве брвнаре у Вранићу и опремање Атељеа „212“. Наредне, 2009. године, највећа инвестициона
улагања била су и даље усмерена на уређење комплекса Београдске тврђаве и радове и текуће
одржавање ЈП „Сава центра“, а затим и на радове у Музеју града, Атељеу „212“, Позоришту „Душко
Радовић“, Позоришту на Теразијама и другим установама.
И у 2010. години, као и у претходне две, уређење комплекса Београдске тврђаве, и радови и текуће
одржавање ЈП „Сава центра“ били су у фокусу, а настављају се и радови у објектима и огранцима
Библиотеке града, Атељеу „212“, „Душку Радовићу“, Позоришту на Теразијама, затим се ради у БДП-у,
Позоришту „Бошко Буха“, „Дадову“, Центру за културу Сопот, Историјском архиву Београд, и другим.
Инвестициона улагања би се односила и на опремање установа културе Microsoft лиценцама током 2008.
године.
Град финансира и доприносе за обавезно осигурање самосталних уметника. Ови доприноси реализују се
по кварталима. Тако је 2008. године у последњим кварталима обавезно социјално осигурање обезбеђено
за 1.542 слободна уметника, 2009. године за 1.615, а 2010. године за 1.681.
Иако се у Извештајима о реализацији програма установа и организација у области културе Секретаријата
за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину, за све три посматране годину
наводи да је извршен откуп уметничких дела из области визуелних уметности у циљу попуњавања збирки
музејских установа, у структури расхода у истим извештајима ове ставке нема, тако да је из тога разлога
у нашој табели, ставка „откуп“, остала празна. Могући разлог томе може да буде тај да се откуп
финансира по конкурсној процедури појединачних пројеката.
Приказ 2: Структура исплаћених средстава за програме према нивоима
градске установе
културе
градска јавна
предузећа

21.49
2.62
1.93
73.95

градске установе
културе

1.99

установе културе
других нивоа власти

75.01

ум. асоцијације,
удружења, галерије,
ансамбли
градске установе
културе

1.58 15.20
3.29

градска јавна
предузећа

79.93

градска јавна
предузећа

20.69
2.31

установе културе
других нивоа власти
ум. асоцијације,
удружења, галерије,
ансамбли

Током сваке године посматраног периода, највише
средстава издвојено је за градске установе културе,
затим за пројекте уметничких асоцијација,
удружења, појединаца, и на крају за установе
културе других нивоа власти и јавна предузећа.

установе културе
других нивоа власти
ум. асоцијације,
удружења, галерије,
ансамбли, предузећа

Када је реч о структури расхода буџета за културу према областима културне политике, у 2008. години
највише је издвојено за сценску уметност, а најмање за развој младих талената и дугорочне пројекте –
свака мање од 1% укупних расхода. Иначе, у 2008. години из градског буџета финансиран је развој
младих талената, док у наредне две године ове ставке у структури расхода нема.
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Приказ 3: Структура буџета за културу према областима културне политике у 2008. години
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У 2009. години највише је издвојено за сценске делатности, затим филмско стваралаштво, заштиту
културне баштине, библиотекарство, манифестације, музичку делатност, а најмање за аматеризам и
дугорочне пројекте, мање од по 2%.
Приказ 4: Структура буџета за културу према областима културне политике у 2009. години
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Као и у претхдоне две године, у 2010. години највише је издвојено за сценске делатности, а најмање, за
аматеризам и дугорочне пројекте, за сваку мање од 3%.
Приказ 5: Структура буџета за културу према областима културне политике у 2010. години
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5.42

5.27

3.82

2.85

2.04

На основу структуре буџета према областима културне политике, како то графикони приказују, у све три
године убедљиво је највише издвајано средстава за сценске делатности (између 22,85 до 28,26%). Поред
њих, у врху према улагањима, са променљивом процентуалном заступљеношћу по годинама, налазе се:
манифестације, заштита културне баштине, музичка делатност и филмско стваралаштво.
Табела 7: Број реализованих програма према делатностима у периоду 2008-2010. године
Врста програма
Представе
Концерти
Изложбе
Културно-образовни програм (културни центри и библиотеке)
Аматеризам
Манифестациони програми
Укупно:

2008.
2.864
452
410
5.204
1.650
2.100
12.680

Година
2009.
2.874
559
442
5.826
1.000
1.900
12.601

2010.
3.053
441
488
6.365
1.000
2.000
13.347

Укупан број програма је у посматраном периоду варирао, а 2010. године програми су били најбројнији. С
друге стране, присутно је континуирано смањење броја подржаних пројеката према посебним
програмским конкурсима и програма међународне сарадње.
Табела 8: Број реализованих програма у домену међународне сарадње, нових иницијатива и
појединачних програма у периоду 2008-2010. године
Врста програма
Међународна сарадња
Нове иницијативе
Појединачни програми градских установа културе
Појединачни програми републичких установа културе
Појединачни програми цивилног сектора
Појединачне манифестације

2008.
200
98

75

Година
2009.
119
140
15
22
103
37

2010.
115
136
21
9
106
33

Важно је истаћи да је 2010. године, како то стоји у коришћеним извештајима, услед економске кризе,
дошло до корекције програма установа. То је подразумевало смањење обима првобитно планираних
средстава, као и кашњење у динамици исплата одобрених средстава, што се одразило на смањење
реализације појединачних програма установа.
Запослени
Закључно са 2010. годином, у свих 36 установа културе и 2 јавна предузећа, чији је оснивач Град, укупно
је 1.283 стално запослених. Међутим, плате свих њих не финансирају из буџета. У том смислу изузетак је
ЈП „Сава центар“ који зараде запослених финансира сопственим средствима. Поред стално запослених,
исте године ангажовано је укупно је 4.924 према другој врсти уговора.
Табела 9: Број запослених и ангажованих по уговору у градским установама културе
Укупан број запослених
1.283

Укупан број ангажованих по уговору
4.924

Изузимајући ЈП „Сава центар“, најмањи број буџетски финансираних радних места је у Музеју
аутомобила (1), а највећи у Библиотеци града Београда (273).
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Табела 10: Број радних места буџетски финансираних у 2010. години
Установа
Београдско драмско позориште
Југословенско драмско
позориште
Позориште „Атеље 212“
Звездара театар
БИТЕФ театар
Позориште на Теразијама
Позориште „Дадов“
Мало позориште „Душко Радовић“
Позориште „Бошко Буха“
Позориште лутака „Пинокио“
Позориштанце „Пуж“
Културни центар Београда
Дом омладине Београд
Дечји културни центар Београд
„Југоконцерт“
Музеј града Београда
Музеј Николе Тесле
Музеј афричке уметности
Музеј аутомобила

Број
87

Установа
Педагошки музеј

96

Дирекција ФЕСТ-а

88
19
22
140
10
59
59
25
14
23
20
20
14
44
9
10
1

БЕЛЕФ центар
Кућа легата
Завод за заштиту споменика културе града
Историјски архив Београда
Продајна галерија „Београд“
Центар за ликовно образовање Београд
Библиотека града Београда
Библиотека „Милутин Бојић“
Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац
Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац
Центар за културу и образовање Раковица
Центар за културу Гроцка
Центар за културу Лазаревац
Центар за културу Младеновац
Центар за културу Сопот
ЈП „Београдска тврђава“
ЈП „Сава центар“

Број
11
5
4
8
49
54
7
3
273
23
14
15
7
4
16
9
5
16
0

Број ангажованих особа по уговору варирао је у посматраном периоду, а у 2010. години, најмањи број
ангажованих по уговору имао је Музеј афричке уметности (3), а највећи „Југоконцерт“ (1.500). Установе
које нису имале ангажоване по уговору финансиране из буџета су: Музеј аутомобила, Историјски архив
Београда и ЈП „Сава центар“.
Табела 11: Број ангажованих по уговору у 2010. години
Установа
Београдско драмско позориште
Југословенско драмско позориште
Позориште „Атеље 212“
Звездара театар
БИТЕФ театар
Позориште на Теразијама
Позориште „Дадов“
Мало позориште „Душко Радовић“
Позориште „Бошко Буха“
Позориште лутака „Пинокио“
Позориштанце „Пуж“
Културни центар Београда
Дом омладине Београд
Дечји културни центар Београд
„Југоконцерт“
Музеј града Београда
Музеј Николе Тесле
Музеј афричке уметности
Музеј аутомобила

Број
179
239
361
160
14
319
42
131
242
92
95
161
326
54
1500
104
11
3
0

Установа
Педагошки музеј
Дирекција ФЕСТ-а
БЕЛЕФ центар
Кућа легата
Завод за заштиту споменика културе града
Историјски архив Београда
Продајна галерија „Београд“
Центар за ликовно образовање Београд
Библиотека града Београда
Библиотека „Милутин Бојић“
Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац
Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац
Центар за културу и образовање Раковица
Центар за културу Гроцка
Центар за културу Лазаревац
Центар за културу Младеновац
Центар за културу Сопот
ЈП „Београдска тврђава“
ЈП „Сава центар“

Број

27
111
154
11
71
0
12
22
197
5
40
19
41
41
24
49
46
21
0

Проблеми и приоритети Града Београда
Према мишљењу Секретаријата за културу, три актуелна проблема у култури Града, рангираних према
важности су:
1. Недостатак средстава за програме,
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2. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна брига за културно-историјско наслеђе.
Три приоритетне области за улагање у културу Града, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Неговање традиције и заштита културне баштине,
3. Савремено стваралаштво.

КУЛТУРА НА НИВОУ ГРАДСКИХ ОПШТИНА - УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
Градске општине формиране су „ради ефикаснијег и економичнијег остваривања својих надлежности и
остваривања права грађана Града (члан 4. Статута града Београда). На свом подручју градска општина
врши послове из надлежности Града одређене Статутом (члан 74).
Градска општина има својство правног лица и има свој статут као највиши правни акт усаглашен са
Статутом Града.
У оквиру својих послова, градска општина подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и
аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за
градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе
културе (члан 77, став 1, тачка 14).
Београдске општине разликују се по броју становника, површини, по висини буџета, али и по броју
установа културе на својим територијима којима су оснивачи или оним чији су оснивачи други нивои
власти (Град, Република), броју удружења у култури, броју непокретних културних добара на својим
територијама и добара која уживају претходну заштиту.
Администрације у култури градских општина
У оквиру Управа градских општина не постоје посебне унутрашње јединице (одељења, службе) за
културу. Пословима културе најчешће се баве Одељења друштвених делатности, које су, у неким
општинама, спојене са другим ресорима, нпр. са привредом, пољопривредом и сл.
Табела 12: Јединице управа градских општина у чијој надлежности су послови културе
Општина
Барајево

Одељење за привреду и друштвене делатности

Вождовац

Служба за информисање, протокол и кабинет

Врачар

Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности

Гроцка

Земун

Одсек за буџет, привреду и друштвене делатности
Одељење за развој Одсека за образовање, културу, спорт и социјалну бригу
Одељења за друштвене делатности (у посматраном периоду)
Одељење за друштвене делатности и привреду

Лазаревац

Одељење за привреду, пољопривреду и друштвене делатности

Младеновац

Одељење за друштвене делатности и привреду

Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Обреновац

Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Палилула

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Раковица

Одељење за образовање, културу, социјална питања и спорт

Савски венац

Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу

Сопот

Служба за друштвене делатности

Стари град

Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности

Сурчин

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Чукарица

Одељење за друштвене делатности

Звездара

Назив јединице
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Већина општина у оквиру ових одељења има извршиоце који у опису послова, између осталог, имају и
обављање послова културе, док је мање оних које у одељењима имају систематизовано радно место за
културу. Општине које имају таква систематизована радна места су:
 Сурчин (послови образовања, културе и спорта и заштите људских права),
 Сопот (Послови школства, образовање и културе),
 Савски венац (Самостални сарадник за културу, а за послове културе надлежан је и заменик
начелника управе Градске општине за културу и информисање),
 Лазаревац (Стручни сарадник за културу и образовање),
 Земун (послови културе, вере и спорта).
Како чланови већа градских општина могу бити задужени за једну или више области из надлежности
градске општине (члан 84, став 7 Статута Града), тако у оквиру општинских већа, чланове већа за
културу има 8 општина: Вождовац, Чукарица, Сопот, Раковица, Обреновац, Гроцка, Врачар и Барајево.
Статутом градске општине може се предвидети да се у управи градске општине постављају помоћници
председника градске општине за поједине области (члан 85, став 9 Статута Града). С тим у вези,
председници две градске општине имају своје помоћнике за културу – општина Палилула и општина
Звездара (помоћник за област друштвених делатности - образовање, култура, спорт, социјална брига).
Како према Статуту Града (чланови 41. и 42) скупштина града може да оснива стална и повремена радна
тела која разматрају питања културе, тако и градске општине имају могућност да оснивају своје.
Табела 13: Стална и повремена радна тела у области културе
Општина
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара

Земун

Лазаревац

Стална/повремена радна тела у области културе
Савет за културу и образовање, радно тело Скупштине општине

Савет за културу и информисање, радно тело Скупштине општине,

Комисија за финансирање НВО, радно тело Већа ГО,
 Савет Галерије, радно тело Већа ГО.
Савет за образовање, науку и културу, стално радно тело Скупштине општине
НП
Савет за друштвене делатности, стално радно тело Скупштине општине,
Комисија председника општине разматра захтеве за суфинансирање
програма и пројеката.

Комисија за споменике и називе улица и тргова, повремено радно тело
Скупштине ГО Земун,

Комисија за културу, радно тело Већа ГО,

Комисија за образовање, културу и физичку културу, стално радно тело
Скупштине ГО.
Савет за културу, радно тело Већа ГО



Младеновац

/

Нови Београд

Савет за културу, раднo телo Већа ГО

Обреновац

Комисија за културу и образовање, радно тело Скупштине општине

Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица

НП
Савет за културу, стално радно тело Скупштине општине

Комисија за културу,

Комисија за кућу краља Петра (обе именује Веће ГО или председник
општине.
/
/
/
Радна тела Скупштине општине:

Комисија за обележавање значајних датума из историје Чукарице,

Комисијa за заштиту споменика и спомен обележја и називе тргова и
улица,

Комисија за доделу награде „Матија Бан“.
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Скупштинска радна тела у култури имају општине: Барајево, Врачар; Звездара, Земун Раковица,
Вождовац, Обреновац и Чукарица, док радна тела које именују или Веће градске општине или
председник општине имају општине: Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Лазаревац, Нови Београд и
Савски венац.
Радна тела у области културе немају општине: Сурчин, Сопот, Младеновац, Стари град, док за Гроцку и
Палилулу немамо податке.
Када је реч о постојању планских дугорочних докумената који усмеравају развој појединих области,
истраживање је показало да ниједна градска општина нема свој стратешки план у области културе.
Поједине општине имају планска документа из других области, којима је, али не увек обухвећена култура.
Култура је делимично, или индикректно обухваћена углавном двема врстама докумената: Локалним
акционим плановима за младе, као што је то случај у: Лазаревцу, Обреновцу, Земуну, Вождовцу, и
Стратегијама одрживог развоја или Стратешким плановима развоја у: Обреновцу, Вождовцу, Звездари,
Раковици, а у Сурчину је у време спровођења истраживања била у току израда Стратегије одрживог
развоја општине. У Земуну је култура још обухваћена и Стратегијом развоја туризма.
Само у две градске општине рађена су истраживања везана за публику, и то оба током 2009. године. У
општини Обреновац спроведено је Истраживање о потребама, ставовима и интересовањима младих које
је реализовала Канцеларија за младе општине Обреновац и МЗ ГО Обреновац уз стручну помоћ Групе
„Хајде да...“, а у општини Звездара Истраживање о потребама и интересовањима младих за програмске
садржаје у локалној средини, које је спроведено и у још 4 општине у Србији, у склопу пројекта: „Учешће
младих у креирању програма локалних канцеларија за младе“ који су реализовали Центар за права
детета и GTZ.
Актери у култури на територији градских општина
Како градске општине имају могућност да на својим територијама оснивају установе културе, ту
могућност искористила је већина градских општина. 5 градских општина нема „своје“ установе, а то су:
Гроцка, Земун, Младеновац, Раковица, Сопот. Општине: Вождовац, Обреновац и Сурчин оснивачи су
јавних предузећа за спорт и културу. Једина градска општина која је оснивач 2 установе културе је
Чукарица, док остале установе имају по једну општинску установу културе или јавно предузеће.
Табела 14: Број актера из различитих сектора на територији градских општина
Општина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица
УКУПНО:

Општинске
установе
1
1
1
/
1
/
1
/
1
1
1
/
1
/
1
1
2
13

Градске
установе
/
/
5
1
1
1
2
1
2
1
5
1
2
1
15
/
/
38

Републичке
установе
/
/
3
/
/
/
/
/
3
/
3
/
5
/
12
1
/
29

Приватне
установе
/
/
2
/
1
3
/
/
/
/
/
/
1
/
9
/
1
17

Удружења
у култури
4
12
6
9
6
16
11
8
17
11
13
8
19
3
28
7
9
187

Библиотеке, било као део мреже Библиотеке Града са својим огранцима, било као самостална установа
(Палилула), постоје у свим општинама осим Сурчина. У овој општини не постоји одељење Библиотеке
Града, већ само огранак општинске библиотеке у Земуну као одељење Библиотеке Града. Разлог томе је
што је Сурчин најмлађа градска општина и фактички још увек у конституисању својих основних
институција, а пре него што је основана припадала је територији општине Земун. У табели су међу
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градским установама урачунате само самосталне библиотеке, дакле не и општинске библиотеке као
одељења Библиотеке Града.
Највећи број установа налази се на територији општине Стари град, а најмањи на територији Сурчина.
Финансирање културе на нивоу градских општина
Посебном Одлуком Скупштине града, градским општинама се распоређују средства сразмерно врсти и
обиму послова које обављају (члан 97, став 2 Статута Града). У питању је Одлука о обиму средстава за
вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама, а која се доноси за сваку календарску годину.
На висину издвајања за културу утиче управо и чињеница да ли су градске општине оснивачи установа
културе и манифестација, као и укупни буџети градских општина чија се висина регулише посебним актом
Града Београда.
Табела 15: Висина општинских буџета и буџета за културу у 2010. години
Буџет
општине
у еврима
НП
4.383.953,77
6.050.472,21
НП
6.964.416,44
НП
9.301.962,48
6.215.440,35

Општина
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови
Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски
венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

НП
451.613.436,16
623.290.000,00
НП
717.440.056,00
НП
958.242.595,00
640.284.209,18

Буџет за
културу у
еврима
77.621,06
17.473,17
35.208,43
НП
322.990,25
95.090,41
172.418,78
85.728,48

Буџет за
културу у
динарима
7.996.140,83
1.800.000,00
3.627.000,00
НП
33.272.873,00
9.795.748,18
17.761.738,00
8.831.328,18

1,93%
0,39%
0,58%
НП
4,64%
НП
1,85%
1,38%

6.265.000,61

645.452.000,00

183.000,16

18.868.612,00

2,92%

4.250.864,25
НП
НП

437.903.206,08
НП
НП

86.795,29
НП
НП

8.941.225,06
НП
НП

2,04%
НП
НП

5.464.604,41

562.936.770,00

177.250,71

18.259.500,00

3,25%

3.942.289,25
13.984.988,61
6.230.018,71
НП

406.115.321,00
1.440.665.000,00
641.786.000,00
НП

17.715,70
376.692,76
271.591,25
343.037,09

1.824.985,00
38.805.042,48
27.978.000,00
35.338.000,00

0,45%
2,69%
4,36%
6,01%

Буџет општине
у динарима

%

Н.П. нема података

Према достављеним подацима о буџету, највећи буџет у 2010. години имала је градска општина Стари
град, а најмањи градска општина Сопот. Када је реч о средствима издвојеним за културу, табела показује
да је општина Стари град највише издвојила (скоро 39.000.000 дин), а најмање општина Вождовац
(1.800.000 дин). По висини издвајања за културу у 2010. години издвајају се још и општине Звездара и
Чукарица које су такође имале буџете за културу преко 30.000.000 динара, као и општина Сурчин са
27.000.000 динара.
Приказ 6: Упоредни приказ издвајања за културу у % у односу на општински буџет у 2010. години
8.00%
6.00%

6.01%
4.64%

4.00%
2.00%
0.00%

3.25%
4.36%

2.04%
2.92%
2.69%

1.85%
1.93%
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1.38%

0.45% 0.39%
0%
0.58%

0%

0%

0%

Када се издвајања за културу посматрају у проценуталном износу у односу на целокупан буџет градске
општине, у том случају, највише је издвојено у општини Чукарица (6,01%), а најмање у општини
Вождовац (0,38%). Испод 1% средства за културу у односу на укупан буџет општине исте године имају и
општине Сопот (0,45%) и Врачар (0,58%).
Начини су/финансирања пројеката у култури разликују се на нивоу градских општина. Поједине општине
на традиционалан начин додељују средства за су/финанирање, разматрањем упућених дописа у вези са
финансирањем (Земун, Раковица, Барајево, Чукарица, Младеновац, Звездара, Стари град и Сопот).
Јавне конкурсе из области културе расписују општине: Врачар, Обреновац, Савски венац. С друге стране,
Нови Београд, Вождовац, Лазаревац и Палилула расписују јавни конкурс за суфинансирање пројеката
цивилног сектора у оквиру кога имају право да конкуришу и пројекти из области културе.
Проблеми и приоритети градских општина
Општинама је дата могућност да 9 понуђених проблема рангирају према важности. С тим у вези, 3
проблема која се убедљиво најчешће јављају као високо рангирани су: Недостатак средстава за
реновирање објеката и улагање у инфраструктуру (навело је 12 општина) и Недостатак средстава
за програме (навело је 10 општина) и Недовољна брига за културно и историјско наслеђе (навело је 6
општина), с тим што им места варирају, у зависности да ли су их општине поставиле на прво или друго
место.
Међу проблеме општине су сврстале и: Недовољну сарадњу установа културе на локалном нивоу
(Савски венац), и Недовољну развијености културног туризма (Нови Београд), Недовољну стручност
и бројност кадрова (Земун, Обреновац) и Недовољну подршку савременом стваралаштву (Лазаревац,
Врачар).
Табела 16 а: Проблеми и приоритети у култури градских општина
Општина

Барајево

Вождовац

Врачар

Гроцка

Највећи проблеми у култури
1. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе.
1. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољно учешће грађана у културном
животу општине
1. Недостатак средстава за програме,
2. Недовољна подршка савременом
стваралаштву,
3. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру.
НП

Приоритети за улагање и развој
културе
1. Едукација запослених у култури,
2. Подстицање сарадње културе и
привреде,
3. Неговање традиције и заштита
културне баштине.
1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Подстицање сарадње културе и
привреде.
1. Опремање установа културе,
2. Савремено стваралаштво,
3. Неговање традиције и заштита
културне баштине.
НП

Звездара

1. Недостатак средстава за програме,
2. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе,
3. Недовољно учешће грађана у културном
животу општине.

1. Подстицање сарадње културе и
привреде,
2. Културни аматеризам,
3. Савремено стваралаштво.

Земун

1. Недовољна стручност и бројност кадрова,
2. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе.

1. Неговање традиције и заштита
културне баштине,
2. Едукација запослених у култури,
3. Опремање установа културе.

НП – нема података
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Табела 16 б: Проблеми и приоритети у култури градских општина
Општина

Највећи проблеми у култури

Приоритети за улагање и развој
културе

Лазаревац

1 .Недостатак средстава за програме,
2. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна подршка савременом
стваралаштву.

1. Опремање установа културе,
2. Истраживања публике,
3. Подстицање сарадње културе и
привреде.

Младеновац

1. Недостатак средстава за програме,
2. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољно учешће грађана у културном
животу општине.

1.Опремање установа културе,
2.Неговање традиције и заштита културне
баштине,
3.Савремено стваралаштво.

Нови
Београд

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

1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Истраживања публике.

Обреновац

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

1. Опремање установа културе,
2. Неговање и заштите културне и
историјске баштине,
3. Едукација запослених у култури.

Палилула
Раковица

Савски
венац

Сопот

Стари град

Сурчин
Чукарица

НП
1. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе.
1. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе,
2. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна сарадња установа културе на
локалном нивоу.
1. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско
наслеђе.
НП
1. Недостатак средстава за реновирање
објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна подршка савременом
стваралаштву.
НП

НП
1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Културни аматеризам.
1. Неговање традиције и заштита
културне баштине,
2. Едукација запослених у култури,
3. Промовисање мултикултуралности и
међународне сарадње.
1. Неговање традиције и заштита
културне баштине,
2. Савремено стваралаштво,
3. Опремање установа културе.
НП
1. Неговање традиције и заштита
културне баштине,
2. Савремено стваралаштво,
3. Опремање установа културе.
НП

НП – нема података

Када је реч о приоритетима, од 9 понуђених одговора за улагање према хитности, убедљиво најчешће се
као високо рангирани јављају: Опремање установа културе, Неговање традиције и заштита културне
и историјске баштине, а затим и Савремено стваралаштво. Неколико општина сматра да су њихови
приоритети и: Едукација запослених (Барајево, Зеумун, Савски венац, Обреновац), Културни туризам
(Раковица, Нови Београд, Вождовац), и Подстицање сарадње културе и привреде (Барајево, Вождовац,
Звездара, Лазаревац). Међу приоритетима су се нашли и: Истраживање публике (Лазаревац, Нови
Београд), Културни аматеризам (Раковица, Звездара), као и Промовисање мултикултуралности и
међународне сарадње (Савски венац).
Поређењем прва три рангирана проблема и приоритета које су наведеле градске општине, са оним које
је навео Градски секретаријат за културу, закључује се да се ставови управа градских општина у
потпуности подударају са ставом Управе Града.
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ПРИКАЗ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Основни подаци о општини11
Градска општина Барајево простире се на површини од 213 км². Центар ове
општине налази се 27 км од центра Београда. Са севера се граничи са
општинама Чукарица и Вождовац, на истоку са општином Сопот, на југу са
Лазаревцем, а на западу са општином Обреновац. Општину Барајево чине
14 насељених места у којима, према последњем попису из 2011. године,
12
живи 27.036 становника. Општина је формирана 1956. године, као једна од
општина административног подручја Београда. Историјат Барајева највише се везује за време Првог
српског устанка, када је овај крај дао више знаменитих личности међу којима су најпознатији кнез Сима
Марковић из Великог Борка, Павле Поповић из Вранића и велики јунак Милисав Чамџија, који је остао
запамћен по томе што је први испред устаника ушао у београдску тврђаву Калемегдан. У Великом Борку
је 1805. године одржана прва Народна скупштина устаничке Србије. На Скупштини је установљен
Правитељствујешћи совјет српски, први орган извршне власти у Србији. За председника Совјета изабран
је прота Матеја А. Ненадовић, а за совјетника Београдске нахије Павле Поповић из Вранића. На
територији градске општине Барајево налази се 3 основне и 1 средња школа. Од локалних медија постоји
Радио „Плус“. Скупштина општине издаје билтен под називом „Барајевски гласник“ који излази једном
месечно. Слава општине Барајево је Велика Госпојина, 28. август, који је уједно и Дан општине. Тиме
општина обележава датум када је 1805. године у Великом Борку формирана Прва српска влада. Главна
општинска манифестација је „Барајеву у походе“ коју заједно организују Градска општина Барајево и
Центар за културу Барајево.
Администрација у култури
Управа Градске општине Барајево организована је као јединствени орган са 5 организационих јединица,
одељења. За послове културе надлежно је Одељење за привреду и друштвене делатности, где постоји
запослен са звањем Стручни сарадник за послове из области образовања и културе.
У оквиру Већа ГО Барајево постоји члан који је ресорно надлежан за спорт, културу и образовање. Од
радних тела у области културе постоји Савет за културу и образовање, као радно тело Скупштине
општине. Савет броји 7 чланова, а његов мандат траје 4 године.
У време спровођења истраживања општина Барајево није имала своја локална стратешка документа.
Актери у култури
На територији Градске општине Барајево налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда, градска општина Барајево, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Центар за културу Барајево (оснивач Градска општина Барајево),
2. Општинска библиотека „Јован Дучић“, као део мреже Библиотеке града Београда (оснивач Град
Београд).
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Барајево су:
1. КУД „Вранић“, Вранић,
2. Фолклорни ансамбл „Шумадија“, Барајево,
3. Књижевни клуб „Јован Дучић“,
4. Удружење жена „Народна радиност“.
Непокретна културна добра
На територији општине Барајево налази се 10 непокретних културних добара и 9 добара која уживају
претходну заштиту.
11
12

http://www.barajevo.org.rs/pages/56/Polozaj-i-stanovnistvo, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Барајево
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

9

8

1

/

Просторна културно-историјска целина

1

1

/

/

Археолошко налазиште

/

/

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

10

9

1

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Црква брвнара у Вранићу
Културна добра
Споменици културе: Кућа породице Јефтић у Шиљаковцу; Надгробни споменик Милисава Чамџије,
Велики Борак; Основна школа у Вранићу; Стара механа у Барајеву; Стара школа у Бождаревцу; Кућа
породице Стевановић у Шиљаковцу; Црква Св. Арханђела Михаила у Бељини; Црква Св. Тројице у
Баћевцу.
Просторне културно историјске целине: Чаршија у Бељини.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Николе у Барајеву; Црква св. Илије у Вранићу.
Археолошка налазишта: Међуриче - Збеговиште у Великом Борку; Кремените њиве у Барајеву; Буковац
у Шиљаковцу; Јасен у Гунцатима.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Спомен-белег код основне
школе у засеоку Старо гробље, Лисовић; Стара кућа породице Максимовић и Стара кућа породице
Маринковић у Шиљаковцу.
Финансирање културе
Подаци о буџету општине нису достављени, већ само издвајања за културу за године од када је
општинска установа Центар за културу Барајево почео са радом. Тако структура општинског буџета за
културу показује ставке које се односе на финансирање рада Центра за културу. Из свог буџета, Градска
општина Барајево су/финансира активности удружења са његове територије, али у ту сврху не расписују
јавни конкурс.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Општински
буџет у
еврима

Општински
буџет у
динарима

2010.
2009.
2008.

НП
НП
НП

НП
НП
НП

Општински
буџет за
културу у
еврима
77.621,06
66.555,45
НП

НП – нема података
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Општински
буџет за
културу у
динарима
7.996.140,83
6.251.600,00
НП

% од укупног
општинског
буџета
1,93%
1,77%
НП

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
2.50%

2.00%

1.77%

1.93%

1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

0.00%
2008

2009

2010

За 2008. годину нису достављени подаци о структури буџета. Издвајања за културу у свом укупном
износу у односу на буџет општине повећана су 2010. године у односу на претходну годину. Посматрајући
његову структуру, уочава се да је повећање видљиво код ставке плате и текући трошкови, а смањење
код програмских трошкова. Иако општина су/финансира активности удружења са његове територије, ова
ставка није наведена у структури буџета за културу.
Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно

2008.
НП
НП
НП

Година
2009 .
38,32%
53,64%
8,04%

НП

/

/

НП
НП
НП
НП
НП
НП
100%

/
/
/
/
/
/
100%

/
/
/
/
/
/
100%

2010.
47,76%
37,55%
14,68%

НП – нема података

Градска општина Барајево финансира плате четворо запослених у установи културе чији је оснивач.
Њихова образовна и полна структура показује да 25% има више образовање, а 75% средње образовање
и да 50% чине жене, 50% мушкарци.
Табела 4: Број и структура запослених у установи култури Градске општине Барајево
Укупан број запослених
4

Мушки
2

Женски
2

ОШ
/

ССС
3

ВШ
1

ВСС
/

Мр/Др
/

Општина Барајево подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије организовањем радионица, летњих школа и уметничких колонија.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Барајево, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Едукација запослених у култури,
2. Подстицање сарадње културе и привреде,
3. Неговање традиције и заштита културне баштине.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Центар за културу Барајево основала је Скупштина општинe Барајево 2007. године. Рад Центра је
усмерен на промоцију културно-уметничког и аматерског стваралаштва у области књижевности,
позоришта, ликовног и музичког стваралаштва и очување фолклорног стваралаштва. Значајну улога
Центра је у организацији манифестација у области културно-уметничког и аматерског стваралаштва које
се одржавају у општини Барајево. Установа има своју издавачку делатност.
 Просторни капацитети
Простор који Центар за културу користи је уступљен и установа га користи без надокнаде. Зграда је
2
реновирана 1984. године. Укупна њена површина износи 593 м . Музичко-сценски програми одвијају се у
2
2
сали површине 200 м , капацитета 384 места за седење, а изложбе у галерији површине 54 м ,
капацитета 40 места за седење.
Техничка опремљеност
Центар за културу има 2 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Установа организује више врста програма у оквиру којих се приређују трибине са актуелним темама,
промоције књига и књижевне вечери, изложбе, концерти, наступи културно-уметничких друштава,
позоришне представе. У оквиру Центра за културу постоје школа плеса и школа глуме.
Центар за културу организује садржаје намењене деци и младима, као што су такмичења: „Извиђачи
певају“, „Златна сирена“, Смотра рецитатора, Мајска песничка сусретања, као и литерарни конкурси.
Поред школе глуме и плеса, за децу су организоване и ликовне радионице. Установа обележава Дечију
недељу у оквиру које се организује маскенбал.
Табела 5: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
концерти
позоришне представе
издаваштво
промоције књига

Број програма
у 2010. години
16
3
3
11
7
9
1
11

Број публике по
програму
960
210
210
3.200
2100
1.350
/
760

Најпосећенији садржаји у 2010. години били су наступи КУД-ова, затим концерти и позоришне представе.
Централну улогу Центар за културу Барајево има у организовању великог броја локалних манифестација.
„Барајеву у походе“, је главна општинска манифестација која се организује у сарадњи са општином
Барајево и удружењима грађана, затим културно-спортске манифестације „Лисовић – Спасовина“,
Сабора светог Илије у сарадњи са КУД-ом Вранић и Црквеном општином Вранић, манифестације „Дани
кнеза Симе Марковића“ у сарадњи са месном заједницом и ФК Велики Борак, „Дани Будимира Буце
Јовановића, Милије и Илије Спасојевића и Радоја Митровић Барајевца“ у сарадњи са месном заједницом
и ФК „Гунцати“, Сабора књижевног стваралаштва „Оловко не ћути“ у сарадњи са Књижевним клубом
„Јован Дучић“. Такође, Центар за културу учествује у прослави оснивања Прве српске владе
(Правитељствујушћи совјет сербски) и Дана општине и славе општине Барајево.
Установа има развијену сарадњу са Општинском библиотеком „Јован Дучић“ из Барајева и са локалним
удружењима грађана, као и са школама на организацији бројних конкурса, такмичења, организованим
посетама представама и др.
У периоду 2008-2010. године, број посетилаца Центра на годишњем нивоу износио је 7.000.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу Барајево је 4 стално запослених, од којих једна
запослена има вишу, а троје средњу стручну спрему. Исти је број жена и мушкараца. Просек старости
запослених износи 41 годину.
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Приказ 2: Полна, образовна и старосна структура запослених
мушкарци
50%

образовна
структура

52%

36%

50%

0%

жене

50%

ВШ

50.0%
25%

50%

25%

40-49

ССС

Двоје, што чини половину запослених, старости је
између 40 и 49 година.
Центар за културу Барајево има једног хонорарног
сарадника и 11 волонтера које ангажује по
потреби.
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до 30

100%

50-59

 Буџет
Једини извор финансирања Центра за културу Барајево у 2009. години био је општински буџет, а у
наредној години је установа имала и сопствене приходе у висини од 0,23% у односу на укупан буџет
добијен од Оснивача.
Приказ 3: Структура буџета у 2009. и 2010. години
Укупан буџет установе се у 2010. години повећао у
60%
53.6%
47.8%
односу на претходну године. Када је реч о његовој
37.5%
структури, у 2009. години највиша ставка била је
40%
38.3%
програмски трошкови, а наредне године плате
запослених.
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Табела 6: Висина и структура буџета у периоду 2009-2010. године
Ставка

Износ
2008.

2009.

2010.

Средства за
програме/пројекте

/

35.699,40 еур

29.150,39 еур

/

3.353.269,63 дин

3.002.930,28 дин

Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови

/

25.502,51 еур

37.070,73 еур

/

2.395.468,62 дин

3.818.844,56 дин

/
/
/
/

5.353,54 еур
502.861,75 дин
66.555.45 еур
6.251.600,00 дин

11.399,94 еур
1.174.365,99 дин
77.621,06 еур
7.996.140,83 дин

Укупно

 Инвестициона улагања
Будућа приоритетна инвестициона улагања односе се на: реновирање велике сале (2.000.000,00),
поправку биоскопских апарата (1.000.000,00), набавку расвете и озвучења (1.000.000,00), куповину
возила (700.000,00), уређење простора за завичајни фонд (300.000,00), уређење галерије (1.000.000,00),
уређење радног простора (500.000,00), за шта је потребно укупно око 6.500.000,00 динара.
 Проблеми
Проблеми у раду нису наведени.
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БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ДУЧИЋ“
Почеци библиотечке делатности на територији општине Барајево датирају између два светска рата. Од
1946. године свако село има своју читаоницу, а од 1961. године постоји Народна библиотека – Барајево.
Од 1962. године до 1978. године Библиотека делује у оквиру Културног центра у Барајеву. 1978. године
Библиотека се издваја из Културног центра када се оснива Народна библиотека „Београдски батаљон“.
Године 1989. се интегрише у мрежу Библиотеке града Београда. Свој данашњи назив Библиотека носи
од 1991. године. Библиотека у Барајеву прославља свој Дан почетком фебруара. Библиотеку „Јован
Дучић“ у Барајеву чини централно одељење у Барајеву и огранaк у селу Вранић. 13
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи налази се у згради Центра за културу Барајево. Простор је уступљен и
установа га користи без надокнаде. Зграда датира из 50-тих година XX века. Укупна површина простора
је 176,16 m². Библиотека нема читаоницу нити просторија за јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 7 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 5.973, док број јединица износи 11.260. Структура
библиотечког фонда према броју јединица показује да је највише белетристике 4.786 (42,50%), затим
дечије књиге 3.857 (34,25%) и стручне и научне књиге 2.617 (23,24%). Сав библиотечки фонд је на
српском језику.
Приказ 4: Структура библиотечког
фонда

Приказ 5: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Највише издања набављено је током 2009. године.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је програмима као што су: књижевне вечери, предавања, изложбе и радионице.
У периоду од 2008. до 2010. године укупно је у Библиотеци одржано 10 књижевних вечери, 5 предавања,
44 изложбе, 34 радионице, и 14 осталих пратећих програма. Улаз за програме је бесплатан.
Приказ 6: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека организује и такмичења: „Мајска песничка сусретања“, Такмичење рецитатора, „Васкршње
чаролије“ која су намењена деци и младима. Током „Мајских песничких сусретања“ деца песници се
представљају једном својом песмом познатим песницима за децу. За време „Васкршњих чаролија“
организује се такмичење у осликавању васкршњих јаја и цртежа на тему Васкрса. Такмичење рецитатора
13

Извор: http://www.bgb.rs/opstinske/cir/01/flsh/glavna.html, приступљено јануара 2012.
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организује се за ученике средњошколског узраста који се такмиче у рецитовању песама пред жиријем
чији је председник познати глумац, редитељ или драмски уметник.
Табела 7: Број уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Категорија

2008.

Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

821
85
38
425
1.369

2009.

2010.

1.300
104
34
463
1.901

1.844
201
30
614
2.689

Приказ 7: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја
чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
Одрасли
22.83
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68.57
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деца
основношколског узраста, затим одрасли, средњошколци, и на крају студенти. Најизраженији раст броја
чланова Библиотеке у посматраном периоду је међу категоријом деца до 14 година старости.
Приказ 8: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова и укупног броја корисника
програма у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду расте, док број посетилаца пратећих програма опада.
 Запослени
У Библиотеци у Барајеву је 7 стално запослених. Поред начелнице-библиотекара, раде још и: 1
библиотекар, 1 самостални књижничар, 3 књижничара, и спремачица.14
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: недостатак простора и недовољно полица за књиге.

14

http://bgb.rs/opstinske/cir/01/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012.
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КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВРАНИЋ“
КУД „Вранић“ основан је 1985. године, с циљем очувања културе и уметности у друштву. У оквиру
друштва функционише фолклорна секција, чији су чланови распоређени у четири ансамбла: три дечија и
извођачки.
 Просторни капацитети
Друштво користи уступљен простор у Дому културе у Вранићу, у оквиру кога располаже са простором за
одржавање активности.
 Техничка опремљеност
КУД „Вранић“ не располаже са рачунарима и другом пратећом опремом.
 Запослени и чланство
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине стални и повремени чланови у оквиру фолклорне
секције.
Табела 8: Чланство у Друштву у периоду 2008-2010. године
2008.
120

2009.
160

2010.
150

Повремени чланови

20

40

40

УКУПНО

140

200

190

Стални чланови

Чланарина КУД-а на годишњем нивоу износи 4.800,00 динара.
 Репертоар
КУД „Вранић“ на репертоару има осам кореографија: Игре са Космаја, Игре из Рађевине, Игре из Тимочке
Крајине, Буњевачке игре, Игре из Косовске Витине, Игре из Босилеградског Крајишта, Игре са југа Србије,
Игре из Шумадије.
 Активности и публика
Друштво је у периоду од 2008 до 2010. године имало 31 наступ, од којих је 16 пута гостовало у другим
градовима у Србији, а три пута у иностранству.
Табела 9: Број наступа Друштва у периоду 2008-2010. године

година

Број
наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

2010.
2009.
2008.
Укупно:

4
4
4
12

1800*
1900*
1900*
5600*

6
5
5
16

Број
публике
на
гостовањ
има

Број
гостовања у
иностранству

1800*
1500*
1500*
4800*

1
1
1
3

Број публике
на
гостовањима
у
иностранств
у
700
500
700
1900

*Апроксимативни број публике.

Поред редовних наступа КУД „Вранић“ од 1985. године организује Ускршњи концерт фолклора, а у
сарадњи са Центром за културу Барајево од 2004. године организује и Сабор Светог Илије.
Улазнице за своје наступе Друштво наплаћују једино за Ускршњи концерт фолклора, у износу од 150,00
динара, по принципу добровољног плаћања, са изузетком деце која не плаћају улазнице.
КУД на локалном нивоу има сарадњу са Центром за културу Барајево; на нивоу округа са Савезом КУДова Београд, Савезом аматера и Секретаријатом за културу града Београда; на националном нивоу са
КУД-ом „Таванкут“ из Суботице, КУД „Бадњевац“ из Баточине и КУД „Велико Градиште“; док са културним
актерима на међународном нивоу не остварује сарадњу.
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 Буџет
Друштво се највећим делом финансира из градског буџета, али део буџетских средстава чине и
сопствени приходи и средства добијена од стране општине Барајево. У посматране три године КУД је
највише средстава издвојио за реализацију програма/пројеката.
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Приказ 9: Извори и структура финансирања у периоду 2008-2010. године
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Табела 10: Структура и висина буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка

2008.

Средства за
програме/пројекате
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2009.

2010.

8.697,33 еур

9.395,63 еур

9.127,13 еур

708.239,00 дин

882.538,00 дин

940.229,00 дин

/
/
614,01 еур
50.000,00 дин
9.311,34 еур
758.239,00 дин

/
/
638,77 еур
60.000,00 дин
10.034,40 еур
942.538,00 дин

/
/
582,44 еур
60.000,00 дин
9.758,11 еур
1.005.229,00 дин

 Проблеми
КУД „Вранић“ је навео следеће проблеме у свом раду: недостатак телефонске линије, интернет везе и
рачунара; немогућност наплате чланарине и потребу за износом од 500.000,00 динара на годишњем
нивоу. КУД наводи и потребу да се друштвима која се баве очувањем културе и традиције омогуће
одређене привилегије при плаћању превоза на концерте и гостовања, као и да се повремено организују
смотре истородних удружења, која су финансирана од Општине, Града и слично, како би се аматерски
рад учинио видљивијим.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ „ШУМАДИЈА“15
Фолклорни ансамбл „Шумадија“ основан је 2002. године, као правни наследник КУД-а „Добросава Доле
Михајловића“ које је са прекидимао функционисало од 70-их година 20. века. Данас Фолклорни ансамбл
„Шумадија“ има око 160 чланова распоређених у четири ансамбала. Друштво за своје активности користи
три просторије у Центру за културу и салу са 385 места, за чије коришћење плаћа чишћење и део рачуна
за струју. Ансамбл два пута годишње организује концерт и учествује на општинским манифестацијама,
док ван Барајева има у просеку 10 наступа годишње, а у иностранству два. На репертоару имају седам
кореографија, од којих за пет имају ношње, док за остале по потреби позајмљују ношњу.
Друштво из општинског буџета добија 170.000,00 динара, а поред средстава од Општине, Ансамбл се
финансира и из сопствених прихода, која остварује од чланарине која износи 1.000,00 динара.

15

Аудио запис разговора са представником Друштва од 08.07.2011. године
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Основни подаци о општини16
2

Градска општина Вождовац простире се на површини од 148 км . Северни део
његове територије је старо градско језгро са приградским насељима, док јужни
део обухвата планину Авалу, подавалска села и насеља поред аутопута.
Граничи се са општинама: Савски венац, Звездара, Барајево, Сопот, Гроцка,
Раковица и Врачар.
На територији општине Вождовац налази се 36 насеља у којима према
17
последњем попису из 2011. године живи 157.152 становника.
Једина је београдска општина која на својој територији има планину, Авалу, због чега се услови за његов
локални развој умногоме разликују од услова у осталим београдским општинама.
Општина носи име по вођи Првог српског устанка Ђорђу Петровићу Карађорђу, првом српском вожду.
Простор изнад данашње Аутокоманде 1904. године добија име „Вождово насеље – Вождово предграђе“,
по месту одакле је Карађорђе кренуо са устаницима 1806. године у ослобађање вароши и београдске
тврђаве.
На територији општине Вождовац налази се 18 основних и 8 средњих школа, 1 висока школа и 6
факултета. Ту је још и 8 научних института.
Градска општина Вождовац је 2010. године први пут организовала манифестацију Дани Авале.
Слава општине Вождовац је свети Андреја, 13. децембар.
Администрација у култури
Управа Градске општине Вождовац организована је као јединствени орган са 7 унутрашњих
организационих јединица. За послове културе је надлежна Служба за информисање, протокол и кабинет.
У овој служби за културу је задужен Сарадник на пословима протокола, који се између осталог се бави,
организацијом манифестација, прослава, културних и спортских догађаја.
У оквиру Већа градске општине постоји члан који је заједно са Председником општине и замеником
председника општине, задужен за послове и контакте везане за организацију манифестација и програма
из културног домена.
Од радних тела питања у култури постоји Комисија за финансирање НВО и Савет Галерије као радна
тела Општинског већа и Савет за културу и информисање као радно тело Скупштине разматра који
предлоге одлука и других аката и иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе
као и друга питања из ове области и области заштите културних добара.
Комисија за финансирање НВО и Савет Галерије броје по 5 чланова, а Савет за културу и информисање
7 чланова. Њихов мандат траје 4 године.
Од стратешких планова општине постоји Стратегија одрживог развоја ГО Вождовац (2010) и Локални
акциони план за младе којима је обухваћена и култура.
Преко 6 година у сали ове градске општине организују се различити садржаји као што су књижевне
вечери, серијал Савременици, сваког месеца, на коме су гостују познати српски књижевници и песници.
Током последње 2 године општина организује културну презентацију пријатељских земаља, која обухвата
сликарске изложбе, концерте, предавања, пројекцију филмова и сл. Тако су одржани: Дани Излаела,
Дани Бугарске, Дани Русије, Дани Словачке, Дани Италије, Дани Мађарске и други. Манифестације
отварају амбасадори земаља које се представљају и председник Општине Вождовац. Такође, сваког
месеца општина подржава одржавање Духовних трибина и обележава важне годишњице из историје и
културе локалне заједнице и државног значаја.

16

http://www.vozdovac.rs/images/downloads/2010/strategija%20odrzivog%20razvoja%20go%20vozdovac.pdf, приступљено јануара 2012.
године
17
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Актери у култури
На територији Градске општине Вождовац налазе се установе културе које је основала ГО Вождовац,
Скупштина града Београда, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Јавно предузеће Центар за културу и спорт „Шумице“, оснивач ГО Вождовац,
2. Дом културе Рипањ, оснивач ГО Вождовац,
3. Општинска библиотека „Доситеј Обрадовић“, као део мреже Библиотеке Града Београда, оснивач
Град Београд.
Активна удружења грађана која се баве културом са седиштем на територији Градске општине Вождовац
су:
1. КУД „Милан Ђ. Милићевић“,
2. КУД „Стари Душановац“,
3. КУД „Радост“, село Раковица,
4. КУД „Војвода Степа“,
5. КУД „Златно доба“,
6. КУД „Лира“,
7. КУД „Фрула“,
8. Театар „13“,
9. Пријатељи деце општине Вождовац,
10. „Про арт“,
11. Центар за историју, теорију и менаџмент уметности „ARTIS“,
12. Удружење „Д`ому“.
Непокретна културна добра
На територији општине Вождовац налази се 10 непокретних културних добара и 6 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Вождовац
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

Споменик културе
Просторна културно-историјска целина
Археолошко налазиште
Знаменито место
УКУПНО

7
1
2
/
10

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

5
1
2
/
8

1
/
/
/
1

1
/
/
/
1

Културна добра од изузетног значаја
Споменици културе: Споменик Незнаном јунаку на Авали.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Родна кућа војводе Степе Степановића, Врчинска 1, Кумодраж
Културна добра
Споменици културе: Бањички логор, Вељка Лукића-Курјака 33; Митровићев дом на Авали, Мала Авала,
Бели Поток; Стара кућа породице Живковић у Белом Потоку, Васе Чарапића 94; Хотел „Авала“ на Авали;
Црква Свете Тројице у Рипњу.
Знаменита места: Спомен парк у Јајинцима.
Археолошка налазишта: Чаршија у Рипњу; Усек на Бањици.
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Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Марије Магдалене у Белом Потоку; Црква св. цара
Kонстантина и царице Јелене, Војводе Степе 136, Вождовац; Црква св. Тројице у Кумодражу.
Јавни споменици и спомен обележја: Логор „Топовске шупе“, Табановачка бб, Вождовац
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Стара Механа у
Кумодражу, Војводе Степе 522, Кумодраж; Стара кућа породице Протић, Рипањ
Финансирање културе
На основу добијених података, закључује се да финансирање културе односи на финансирање пројеката
удружења и финансирање културно-уметничког аматеризма. Подаци за 2008. годину нам нису
достављени.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Општински
буџет у
еврима

2010.
2009.
2008.

4.383.953,77
4.467.778,45
6.811.967,38

Општински
буџет за
културу у
еврима
17.473,17
5.323,07
/

Општински
буџет у
динарима
451.613.436,16
419.661.557,27
554.710.765,20

Општински
буџет за
културу у
динарима
1.800.000,00
500.000,00
/

% од укупног
општинског
буџета
0,39%
0,12%
/

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
0.60%
0.40%

0.39%

0.20%
0.00%

Издвајања за културу у свом укупном износу у
односу на буџет општине нешто су увећана 2010.
године у односу на претходну годину.

0.12%
0.00%
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
/
/
/

Година
2009 .
2010.
/
/
/
1.007.000,00
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

500.000,00
/
/
/
/
/
100%

/
510.000,00
/
/
/
/
283.000,00
100%

Општина расписује конкурс/и за су/финансирање пројеката пројектима НВО сектора, а посебног конкурса
за пројекте у култури нема. О избору пројеката одлучује Председник општине на предлог Комисије за
финансирање НВО и Општинско веће.
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Табела 4: Број и структура запослених у установама културе Градске општине Вождовац
Укупан број запослених
31

Мушки
17

Женски
14

ОШ
7

ССС
3

ВШ
10

ВСС
11

Мр/Др
/

Број и структура запоселних односи се на Центар за културу и спорт „Шумице“, а Дом културе Рипањ
нема стално запослене. Иако је ГО Вождовац оснивач ЈП Центар за културу и спорт „Шумице“, ово
предузеће је самофинансирајуће.
Градска општина Вождовац подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и
уметника и уметница са своје територије омогућавањем похађања семинара, конференција, предавања,
курсева, и кроз организовање радионица, летњих школа, уметничких колонија.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Вождовац, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољно учешће грађана у културном животу општине.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Подстицање сарадње културе и привреде.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ВОЖДОВАЦ – „ШУМИЦЕ“18
Установу је основала Градска општина Вождовац пре 38 године под називом Дом пионира Вождовац. Ту
су се одржавале ваннаставне активности за децу основних школа. Од 1984. године је Центар
самофинансирајућа установа. То значи да се финансира искључиво од сопствених средстава, закупа
пословних просторија и издавања простора.
Данас установа има културу као један свој сегмент у раду којом се бави 3 запослена у оквиру Центра, од
којих је 1 уредник програма. Редакција за програме за децу и младе Вождовца чине Центар за културу и
спорт „Шумице“, вождовачка библиотека, и Пријатељи деце Вождовца. Свако има појединачне програме,
али у многим програмима наступају заједнички. Активности у домену културе које се одржавају у Центру
су 1 ликовне изложбе месечно и 1 књижевно вече за одрасле, Дечије музичке свечаности ДЕМУС,
такмичења, литерарни и други конкурси којима су обухваћени ученици основних и средњих школа.
Простор Центра користе музичка радионица Мари Мари, позоришна радионица Пеђолина. Ту се
одржавају и пробе Дечије хора „Врапчићи“. Овај хор постоји 17 година у Бања Луци, а због велике
популарности коју „Врапчићи“ имају у Бања Луци, већ 4 године хор постоји и у Београду.19
Центар за културу и спорт „Вождовачке летње вечери“, манифестација у организацији Центра, први пут је
одржана 2010. године са намером да постане традиционална.

БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Библиотка на Вождовцу наставља традицију Библиотеке „Доситије Обрадовић“, коју је 1923. године
основао учитељ и песник Чедомиљ Тодоровић заједно са својим ученицима и грaђанима, и Библиотеке и
читаонице Горњи Вождовац коју је 1933. године основало Друштво за улепшавање предграђа на Горњем
Вождовцу. После Другог светског рата, 1945. године на Вождовцу се оснива библиотека 6. рејона.
Стварањем општине Вождовац 1960. године, општина Вождовац оснива Централну библиотеку већ
следеће године. 1989. библиотека на Вождовцу улази у састав мреже Библиотеке града Београда. Поред
централног одељења, вождовачка библиотека има неколико огранака: „Милорад Панић Суреп“ 18

Приказ настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације Установе http://www.sumice.org.rs/ (приступљено
маја 2012. године) и аудио-записа разговора са директором Установе и Уредницом програма за културу од 31.10.2011.
19
http://www.facebook.com/pages/De%C4%8Diji-hor-Vrap%C4%8Di%C4%87i-Beograd/183700381671007?sk=info
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одељење за рад са одраслим корисницима и децом, затим огранак „Филип Вишњић“, „Карађорђе“,
„Милутин Ускоковић“ и „Милан Милићевић“ у Рипњу.
 Просторни капацитети
Библиотека користи изнајмљен простор с накнадом. Зграда у којој се налази централно одељење
2
саграђена је 1976. године. Укупна површина простора је 230 м . Библиотека има читаоницу површине 40
2
м , капацитета 16 места, а нема простора за јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 17 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 8
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 37.749. Сав фонд је на српском језику. Библиотека
није доставила податке о структури фонда (стручна и научна књига, дечија књига, белетристика).
Приказ 2: Број набављених издања у периоду 2008-2010. године
Најмање књига набављено је 2009. године, а у 2008. и
2010. години набављено је готово исти број књига.
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 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је програмима у оквиру културно-образовне делатности. У периоду од 2008. до
2010. године укупно је у Библиотеци одржано 15 књижевних вечери, 3 изложбе и 200 радионица. Улаз за
пратеће програме је бесплатан.
Приказ 3: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
6 1

2010
2009

3 1

2008

6
0%

79
57
64

1
20%

40%

књижевне вечери

60%
изложбе

80%

100%

радионице

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ на Вождовцу је организатор неколико манифестација, све у сарадњи са
удружењем „Пријатељи деце Вождовца“, Центром за културу и спорт „Шумице“ и основним школама на
Вождовцу. У питању су „Мајска песничка штафета“ која се одржава од 1977. године, „Змајада“, која се
одржава од 2000. године, Такмичење рецитатора од 1997. године и Наградни темати од 1991. године.
Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.

2009.

2010.

7.701
6.388
1.928
19.852
35.869

8.620
6.663
1.911
21.123
38.317

8.623
5.908
1.879
21.974
38.384
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Приказ 4: Структура чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја уписаних
чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије одрасли који чине
више од 50% чланства, затим деце до 14 година, средњошколци и на крају студенти. Ни у једној од
категорија није изражен већи раст или пад чланства, већ је у посматраном периоду стање готово
уједначено.
Приказ 5: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца изложби
у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду показује раст, док је број посетилаца изложби варирао тако што је у 2010. години био највећи, а
претходне године најмањи.
 Запослени
У Библиотеци на Вождовцу укупно је 17 запослених од којих је једна руководилац Библиотеке, 3 су
библиотекара, 1 виши књижничар, 9 књижничара и 3 спремачице.
 Проблеми
Библиотека није навела проблеме у раду.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ПЕНЗИОНЕРА „ЗЛАТНО ДОБА“20
Културно уметничко друштво пензионера „Златно доба“ основано је 2004. године. У оквиру Друштва
постоје четири секције – фолклорна, хор, драмска секција и певачка секција. Свака од секција броји од 15
до 20 чланова. КУД „Златно доба“ изводи: Шумадијске, Врањанске и Ромске игре а за своје активности
користи простор који им је уступљен без накнаде, у коме постоје услови за одржавање активности.
Чланарина износи 500 динара на годишњем нивоу. КУД „Златно доба“ наводи да има 10 до 15 наступа
годишње. Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице. КУД наводи сарадњу са геронтолошким
установама и појединим КУД-овима.
Културно-уметничко друштво пензионера „Златно доба“ нема ниједан компјутер, а као проблеме у раду
наводи проблем око финансирања.

20

Аудио запис разговора са представником Друштва од 01.11.2011.
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КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ФРУЛА“
Културно уметничко друштво „Фрула“ основано је 1964. године. У оквиру Друштва постоје две секције,
фолклорна (ансамбл народних игара) и музичка (народни оркестар).
 Просторни капацитети
Друштво користи изнајмљен простор у оквиру Основне школе „Радоје Домановић“. У наведеном простору
Друштво нема места за одржавање својих активности.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Фрула“ располаже са два компјутера и АДСЛ интернет приступом.
 Чланство и кадрови
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине стални и повремени чланови фолклорне и музичке
секције. Фолклорна секција је бројнија од музичке.
Табела 6: Чланство КУД-а у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

81

76

85

Повремени
чланови

48

50

53

УКУПНО

129

126

138

 Репертоар
Културно уметничко друштво „Фрула“ није навело свој репертоар.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Фрула“ је укупно имао 233 наступа. Највише наступа КУД је имао у
иностранству а најмање у Београду. У оквиру гостовања по иностранству КУД је имао укупно 226
концерaта.
Табела 7: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године

Година

Број
наступа код
куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима
у Србији

2010.
2009.
2008.
Укупно:

3
3
1
7

1200
6400
750
8350

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

Број
публике на
гостовањим
а

Број
гостовања у
иностранст
ву

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

72
69
85
226

Број
публике на
гостовањим
ау
иностранст
ву
75000
68000
80000
223000

Н.П. – нема података

Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице. КУД „Фрула“, на локалном нивоу, наводи сарадњу са
Савезом КУД-ова Београд, на националном нивоу са Савезома аматера Србије док на међународном
нивоу, сарађује са CIOFF-ом, CID UNESCO-ом и иностраним агенцијама.
 Буџет
Друштво није навело своје изворе финансирања. Буџет Друштва континуирано опада од 2008. године. У
наведене три године највише средстава је издвојено за плате или хонораре па потом за текуће трошкове.
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Табела 8: Висина и расподела буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
/
/
4.175,27 еур

2009.
/
/
3.939,07 еур

2010.
/
/
3.591,71 еур

340.000,00 дин
1.031,54 еур
84.000,00 дин
5.206,81 еур
424.000,00 дин

370.000,00 дин
894,28 еур
84.000,00 дин
4.833,35 еур
454.000,00 дин

370.000,00 дин
815,41 еур
84.000,00 дин
4.407,12 еур
454.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду КУД „Фрула“ је навео недостатак простора за рад ансамбла и оркестра тј.
обезбеђивање простора за рад без надокнаде.

УДРУЖЕЊЕ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ“
Удружење „Пријатељи деце општине Вождовац“ основано је 1951. године. Главни циљеви Удружења су:
развијање свести деце о њиховим правима и повећање нивоа одговорности одраслих у њиховом
понашању према деци кроз локалне акције; побољшање услова за здраво физичко и ментално
одрастање деце и срећно детињство; промовисање Конвенције о правима детета ОУН-а и правима
детета међу децом и одраслима; поштовање креативног рада и игре деце и активног слободног времена;
подржавање и иницирање квалитетних образовних и културних активности за децу.
 Просторни капацитети
Удружење користи простор који им је уступљен без накнаде од стране Скупштине општине Вождовац, у
коме постоје услови за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Удружење „Пријатељи деце општине Вождовац“ располаже са једним компјутером који има приступ
интернету.
 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине оснивачи, стални и повремни активисти.
Табела 9: Чланство у Удружењу
Оснивачи
Стални активисти

Број
24
72

Повремени активисти

20

УКУПНО

116

38

 Активности и публика
Удружење је у периоду од 2010-2011. године заједно са Центром за културу и спорт „Шумице“ и
Библиотеком „Доситеј Обрадовић“, организовало обележавање „Године књиге и језика“. У ранијем
периоду као своје најзначајније реализоване пројекте и активности, чланови Удружења навели су:







Конкурс дечје критике „Доситејево перо“ – деца су оцењивали књиге објављење током претходне
године. Пројекат је реализован 1997. године у партнерској сарадњи са Центром за културу и
спорт „Шумице“, Библиотеком „Доситеј Обрадовић“ и основним школама;
„Читалачка значка“ (1980.). И овај пројекат реализован је у партнерској сарадњи са Центром за
културу и спорт „Шумице“, Библиотеком „Доситеј Обрадовић“ и основним школама;
ДЕМУС (1962.) – је подразумевао неговање музичке културе а реализован је у партнерској
сарадњи са Центром за културу и спорт „Шумице“ и основном школом;
„Песниче народа мог“ (1975.) – пројекат се тицао неговања говорне културе међу децом а
реализован је у сарадњи са Центром за културу и спорт „Шумице“ и Савезом културно-уметничких
друштава Србије и Београда;
Драмско стваралаштво (1980.) – рад на припреми позоришних представа и малих драмских
форми. Пројекат је организован заједно са Савезом културно-уметничких друштава Србије и
Београда;
Радионице старих заната за калиграфију, керамику, осликавање предмета од дрвета, ускршњих
јаја, сликање на дрвеној подлози, сликање уљем на платну, израда предмета од коже (1985.). Ове
радионице су организоване у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину Скупштине Града

Од 1994. године Удружење заједно са Центром за културу и спорт „Шумице“, основним школама и
Ваздухопловним савезом Србије организује манифестацију „Змајаду“. Од 1953. године, у партнерству са
Министарством за рад и социјалну политику, Удружење организује „Дечју недељу“ а од 1960. године са
Центром за културу и спорт „Шумице“ и основним школама, организује манифестацију „Велики час
цртања“. Такође од 1979. године Удружење организује манифестацију „Ускршње чаролије“. Друштво за
своје наступе не наплаћује улазнице.
Удружење „Пријатељи деце општине Вождовац“ је навело сарадњу на локалном нивоу са Центром за
културу и спорт „Шумице“, Библиотеком „Доситеј Обрадовић“, КУД-ом „Стари Душановац“ и Театром 13.
Удружење има чланство у неколико професионалних мрежа на националном нивоу као што су:
Федерација невладиних организација (ФЕНС), Мрежа организација за децу Србије (МОДС) а оснивачи су
Пријатеља деце Србије и Пријатеља деце Београда. Удружење нема чланство ни у једној
професионалној мрежа на међународном нивоу али је индиректно повезано са овим мрежама преко
Пријатеља деце Србије и Грађанских иницијатива.
 Буџет
Удружење се највећим делом финансира из сопствених прихода а једним делом и преко спонзорства.
Буџет Удружења у периоду од 2008. до 2010. године осцилира. У наведене три године највише средстава
је издвојено за програме па потом за хонораре.
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Табела 10: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
6.938,32 еур
565.000,00 дин
1.043,82 еур

Износ
2009.
7.452,30 еур
700.000,00 дин
649,41 еур

2010.
7.717,32 еур
795.000,00 дин
679,51 еур

85.000,00 дин
749,09 еур
61.000,00 дин
8.731,23 еур
711.000,00 дин

61.000,00 дин
532,31 еур
50.000,00 дин
8.634,02 еур
811.000,00 дин

70.000,00 дин
485,37 еур
50.000,00 дин
8.882,19 еур
915.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Удружење наводи нередовно финансирање и потребу за отварањем радног места.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Основни подаци о општини21
Градска општина Врачар једна је од три централне београдске општине.
Простире се на површини од непуна 3 км² по чему спада у најмању градску
општину. Граничи се са општинама: Савски Венац, Вождовац, Стари град,
Палилула и Звездара. Границе општине чине три булевара: Булевар
краља Александра, Булевар Југословенске армије и Јужни булевар.
Међусобно најудаљеније тачке су Средња архитектонска школа „Војислав
Илић“ и зграда „Београђанка“. Према последњем попису из 2011. године,
22
на територији Градске општине Врачар живи 55.463 становника.
Назив Врачар и Врачарско поље помиње се први пут 1492. године у
турском плану за освајање Београда, израђеног на захтев смедеревског санџак-бега Сулејман–паше.
Будући да се ради о централној београдској општини, на територији Врачара се налазе бројне важне
институције, места и зграде, међу којима је најпознатији Храм Светог Саве који је постао главно обележје
Врачара и Београда.
На територији градске општине Врачар налази се 7 основних и 6 средњих школа и 1 факултет.
Општина Врачар је оснивач и организатор манифестације Дани општине Врачар која се од 2008. године
одржава у периоду 10-17. октобар.
Слава Општине Врачар је свети Сава, која се обележава 27. јануара.
Администрација у култури
Управа Градске општине Врачар организована је као јединствени орган са 7 унутрашњих организационих
јединица, одељења и служби. Послови везани за културу су у надлежности Одељења за буџет, привреду
и друштвене делатности. У оквиру овог одељења постоји позиција стручни сарадник који се у оквиру
Одељења бави и пословима културе.
У оквиру Већа градске општине постоји члан надлежан за културу.
Од радних тела постоје Савет за образовање, науку и културу као стално радно тело Скупштине, који
даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина ГО Врачар из области културе,
покреће иницијативе према председнику Скупштине ГО, председнику ГО и Већу ГО. Мандат Савета траје
4 године и броји 7 чланова укључујући и председника. Од повремених радних тела постоји Комисија за
избор пројеката према конкурсу која даје своје мишљење о пристиглим пројектима и предлаже
председнику Градске општине Врачар које пројекте финансирати из буџета градске општине Врачар.
Од стратешких планова општине постоје следећа документа: Локални еколошки акциони план (2007),
Акциони план за побољшање положаја младих (2007) и Акциони план технолошког развоја општине
Врачар (2010). Култура је њима индиректно обухваћена.
Актери у култури
На територији Градске општине Врачар налазе се установе културе које је основала градска општина
Врачар, Скупштина града Београда, републичке установе, приватне установе културе, као и удружења
грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Народни универзитет „Божидар Аџија“, оснивач ГО Врачар,
2. Позориште „Дадов“, оснивач Град Београд,
3. Центар за ликовно образовање, оснивач Град Београд,
4. Београдско драмско позориште, оснивач Град Београд,
5. Општинска библиотека „Петар Кочић“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач Град
Београд,
6. Музеј „Никола Тесла“, оснивач Град Београд,
7. Позориштанце „Пуж“, оснивач Град Београд,
8. Природњачки музеј, републичка установа културе,
9. Републички завод за заштиту споменика културе, републичка установа културе,
10. Народна библиотека Србије, републичка установа културе.

21
22

http://www.vracar.org.rs/o-vracaru/istorijat-vracara.php, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Приватне установе културе су: Позориште „Славија“ и Галерија „Перо“.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Врачар су:
1. АКУД „Иво Лола Рибар“,
2. КУД „Градимир“,
3. КУД „Радивоје Поповић“,
4. Центар за позоришна истраживања „Дах театар“,
5. „Anonymous said“,
6. Удружење „Дам – даш“, група „Шкарт“.
У самој згради ГО Врачар постоји сала за венчања која се користи и као галеријски простор где се
организују изложбе. Такође, и хол зграде општине користи се по потреби као изложбени простор.
Непокретна културна добра
На територији општине Врачар налази се 24 непокретних културних добара и 9 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Врачар
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама
Споменик културе

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

21

1

/

22

Просторне културно-историјске целине

/

/

/

/

Археолошко налазиште

1

1

/

/

Знаменито место

1

/

1

/

УКУПНО

24

22

2

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Зграда Треће београдске гимназије, Његошева 15-Светозара Марковића 33
Знаменита места: Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године у Карађорђевом Парку
Културна добра
Споменици културе: Београдска надбискупија, Светозара Марковића 20; Дом браће Крстић, Краља
Милутина 5; Дом Друштва за улепшавање Врачара, Његошева 1; Дом Удружења новинара Србије,
Ресавска 28; Државна хемијска лабораторија, Краља Милутина 25-Његошева 12; Генчићева кућа,
Крунска 51; Кафана „Три листа дувана“, Булевар краља Александра 18; Кућа архитекте Милана
Злоковића, Интернационалних бригада 76; Кућа Богдана Гавриловића, Мишарска 11; Кућа браће
Николић, Његошева 11; Кућа Михаила Поповића, Курсулина 35; Кућа Момира Коруновића, Ламартинова
10; Кућа Поповића, Радивоја Кораћа 5; Кућа вајара Ђорђа Јовановића, Скерлићева 6; Кућа војводе Петра
Бојовића, Трнска 25; Музичка школа „Станковић“; Народна Библиотека Србије; Социјалистички народни
дом, Макензијева 3; Возарев (Црвени) крст, сквер између улица Војводе Шупљикца и Милешевске; Кућа
Флашар, Корнелија Станковића 16; Кућа пуковника Елезовића, Његошева 20.
Археолошка налазишта: Антички Сингидунум – који обухвата још и општине Стари град, Савски венац,
Палилула и Звездара.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Природњачки музеј, Његошева 51; Зграда у Ресавској улици 18; Кућа
Јосифа Шојата, Краља Милутина 33; ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“, Марулићева 8; Дом удружења
југословенских инжењера и архитеката, Кнеза Милоша 7-7а; Зграда ауто сервиса „Фиат“, Булевар
Ослобођења 61-Рудничка 1.
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Саве, Крушедолска 20
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Јавни споменици и спомен обележја: Споменик Карађорђу испред Народне библиотеке Србије, подигнут
1979. године, аутор Сретен Стојановић
Целине: Стари Београд (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Звездара) - границе: Булевар
Франше д' Епереа, обале Саве, обале Дунава, улице Дунавски кеј, Дунавска, Кнежопољска, Ђуре
Ђаковића, Цвијићева, Деспота Стефана, Стеријином, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине
Новака, 27. марта, Булевар краља Александра, Голсвордијева, Баба Вишњина, Макензијева, Катанићева,
Боре Станковића, Браничевска, Интернационалних бригада, укључујући и парцеле непарне стране
улице, Максима Горког, Јужни булевар, Бокељска.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се пројекти установа културе, удружења и културно-уметнички
аматеризам. Градска општина Врачар расписује јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области
културе, а о избору пројеката одлучује председник Градске општине Врачар на основу предлога Комисије
која спроводи конкурс.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Општински
буџет у
еврима

Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет за
културу у
еврима
35.208,43
47.907,66
25.788,45

Општински буџет
у динарима

6.050.472,21
7.783.355,18
6.404.795,18

623.290.000,00
731.096.000,00
521.554.000,00

Општински
буџет за
културу у
динарима
3.627.000,00
4.500.000,00
2.100.000,00

% за културу
од укупног
општинског
буџета
0,58%
0,61%
0,40%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
0.80%
0.61%

0.60%
0.40%

Издвајања за културу у односу на буџет
општине не показују значајне осцилације. У
посматраном периоду издвајања су била
најнижа у 2008. години, а највиша наредне
године.
И сама структура буџета показује да нема већих
осцилација у процентуалном учешћу његових
ставки у односу на укупна издвајања за културу.

0.58%

0.40%

0.20%
0.00%
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно

2008.
/
14,28%
/

Година
2009 .
/
11,11%
/

2010.
/
13,78%
/

/

/

/

/
85,71%
/
/
/
/
100%

11,11%
77,77%
/
/
/
/
100%

2,76%
83,46%
/
/
/
/
100%

Општина Врачар подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије организовањем радионица, летњих школа и уметничких колонија.
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Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Врачар, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за програме,
2. Недовољна подршка савременом стваралаштву,
3. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Савремено стваралаштво,
3. Неговање традиције и заштита културне баштине.

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ „БОЖИДАР АЏИЈА“23
Дом културе Божидар Аџија општине Врачар основан је новембра 1953. године. Поред овог културног
здања, општина је основала и Народни универзитет општине Врачар ради задовољења образовних
потреба тадашњег становништва. 1961. године донета је одлука о укидању Народног универзитета
општине Врачар и оснивању Народног универзитета „Божидар Аџија“ општине Врачар као самосталне
установе, који је као такав почео са радом 01.01.1962. године. Под овим именом послује и до данашњих
дана, у коме ради око 70 запослених које финансира из сопствених средстава.
Свој рад Народни универзитет базира на програму образовања тако да у својој понуди има школе
страних језика,компјутера, обуке у области књиговођства, грађевинске и машинске струке, прехрамбене,
угоститељске, фризерски курс, козметичрски, педикирски и маникиски, програм за пензионере
Универзитет треће доба.
У оквиру установе постоји и сегмент који се бави културном делатношћу, али је он све до 2010. године
био прилично запостављен, од када се новом програмском политиком настоји да се овај сегмент
ревитализује под називом Центар за културу „Божидарац“. За своје активности „Божидарац“ користи салу
која је реновирана и технички је опремљена (озвучење и расвета) уз подршку општина Врачар.
Програмска делатност „Божидарца“ одвија се кроз рад галерије и музички програм. Од манифестација
организује се „Vračar rocks“, такмичење „Твој звук“.
Од укупног броја запослених у НУ „Божидар Аџија“, двоје запослених се баве културном делатношћу.

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ „ДАДОВ“24
Омладинско позориште „Дадов“ основано је 1958. године као „Драмски атеље дома омладине Врачар“.
Његови оснивачи били су: Михајло Тошић, Зоран Ратковић, Јован Ристић и Момчило Баљак. Позориште
има своје школе глуме и говора и школу мјузикла.
 Просторни капацитети
Зграда у којој се налази Позориште је наменски саграђена за потребе овог аматерског позоришта. Њена
2
укупна површина износи 796 м , а капацитет сале Позоришта је 150 места за седење.
 Програми и публика
Током 2009. и 2010. године изведено је укупно по 69 представа (по 67 изведено у Позоришту и по 2
представе на гостовањима) и изведено по 9 наслова. За 2008. годину не раполажемо подацима. Укупан
број премијера за све три године је 17.
23

Приказ настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације Установе http://www.bozidaradzija.com,
http://www.facebook.com/pages/Centar-za-kulturu-Bo%C5%BEidarac/160965687300023?sk=info (приступљено маја 2012. године) и
аудио-записа разговора са руководиоцем „Божидарца“ од 14.3.2012.
24
Приказ Позоришта „Дадов“ настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације Позоришта
http://dadov.rs/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Приказ 2: Број премијера и број представа изведених код куће и на гостовањима у периоду 20082010. године
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Укупан број посетилаца у 2009. и 2010. години износио је по 11.200, док за 2008. годину постоји податак
да је број посетилаца свих програма износио 25.361.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Позоришту је 10, а број
ангажованих радника по уговору 42.
 Буџет
Позориште се финансира из буџета Оснивача и од сопствених средстава.
Приказ 3: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
80%

65.6%
49.8%

60%

37.8%

40%

22% 12.4% 29.1%21%

20%

32.1%
30.1%

0%
2008

Програми

2009

Плате

2010

Текући трошкови

Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за програме су чинила већи
део буџета у све три године, а нарочито у 2008. години.
Табела 4: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године25
Износ

Ставка
2008.
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

25

2009.

2010.

169.194,34 еур
13.777.800,00 дин
56.767,80 еур

115.083,75 еур
10.809.897,00 дин
67.248,24 еур

78.507,75 еур
8.087.484,00 дин
66.632,58 еур

4.622.704,00 дин

6.316.674,00 дин

6.864.162,00 дин

31.928,56 еур
2.600.000,00 дин
257.890,70 еур
21.000.504,00 дин

48.588,47 еур
4.563.948,84 дин
230.920,45 еур
21.690.519,84 дин

62.588,19 еур
6.447.528,57 дин
207.728,52 еур
21.399.174,57 дин

Односи се само на средства која је Позориште добило од Оснивача, а без сопствених прихода
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 5.880.008,52 динара, односно
61.041,52 евра, из буџета Оснивача.
Табела 5: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Санација одводне канализације, хобловање
пода на сцени, сервисирање возила,
набавка клима уређаја

оснивач

Одржавање алармног система и видео
надзора, кречење, набавка компјутера,
видео бима, сценских рефлектора, система
за детектовање и дојаву пожара и друго
Санација хидрантне водоводне мреже,
молерко-фарбарски радови, надзор, израда
документације за легализацију објекта и
друго

Износ
еур

дин

2008.

5.797,33

472.087,29

оснивач

2009.

31.159,32

2.926.816,35

оснивач

2010.

24.084,87

2.481.104,88

ШУМАТОВАЧКА – ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Шуматовачка – Центар за ликовно образовање Београд је установа од значаја за културу града Београда,
основана 1948. године. У то време, подсећала је на слободне уметничке школе попут оних у Минхену,
Паризу, Бечу... Данас је окренута визуелним уметностима, њиховом проучавању и промовисању, али и
осталим уметностима као што су књижевност и музика. Има важно место како за нашу културну сцену
тако и за уметничку педагогију. Своја прва знања и искуства у овој установи стекло је преко десет
хиљада полазника, од којих су многобројни данас афирмисани ликовни уметници, архитекте,
теоретичари, критичари, предавачи... Они који су Шуматовачку стварали, у њој радили и бележили
стварност сопственим исказима, креирали су простор и за откривање нових ликовних тенденција у нашој
средини, за уметнике истраживаче чији рад представља искорак из традиционалних и утврђених граница
уметничког израза, развијајући тако потпуно нову и другачију уметничку сцену у нашем граду и у области
ликовног стваралаштва екс-југословенског простора, ликовну сцену која ствара културу не сакривајући се
иза доминатних културних модела.
Центар за ликовно образовање има свој уметничи фонд који се састоји од: слика, фотографија,
скулптура, видео радова, графика. Током 2009. године основана је и Уметничка колекција „Work in
Progress“.
 Просторни капацитети
За свој рад Установа користи уступљен простор без надокнаде. Простор се састоји из 2 зграде укупне
2
површине 364 m². Главна зграда, површине 315 m , саграђена је 1931. године. У њој се налазе 2 атељеа
у приземљу, атеље на спрату, а на степенишном простору Галерија „Степениште“, затим канцеларијски
простор, фотостудио и фотолабораторија. Центар за ликовно образовање има још и два спољна атељеа
2
и двориште повришине 25a i 32 m које се користи за одржавање различитих садржаја на отвореном.
Установа има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Центар за ликовно образовање у Шуматовачкој има 3 компјутера, који су умрежени, и имају приступ
интернету.
 Програми и публика
У оквиру Уметничко-образовног програма постоје следећи курсеви из више уметничких дисциплина:
Цртање и вајање (од 2010. курс Цртање и сликање), Сликање, Историја уметности и теорија форме,
Вајање, а 2010. године увeдени су нови: Архитектура, Фотографија, Ликовна графика и графика књиге.
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Приказ 4: Тенденција кретања броја корисника у оквиру Уметничко-образовног програма у
периоду 2008-2010. године
150

Укупан број полазника у оквиру Уметничко-образовног
програма Центра у периоду 2008-2010. године био је
251. Тај број је у посматраном периоду варирао, а у
2010. години изражен је раст броја корисника основних
програма Центра у односу на претходне године, што је
повезано са увођењем нових курсева.
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Од пратећих садржаја које је Центар организовао у посматраном периоду биле су: изложбе,
(организоване у самој установи, и изложбе из уметничког фонда које су гостовале ван установе), затим
радионице, курсеви и предавања поред оних који се одвијају у оквиру Уметничко-образовног програма.
Укупан број пратећих садржаја/програма био је 40, а укупан број полазника курсева и радионица 149.
Приказ 5: Број пратећих програма у периоду 2008-2010. године
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Поред ширења дијапазона
курсева, током 2010. године
уочљив је и пораст броја
активности у односу на сваку од
категорија представљених на
графикону.

Током 2008. и 2009. године
организовани су дечји курс
цртања и Дечје радионице „Шарени табани“ и „Мале занимације“, а од 2010. године шири се дијапазон
понуде, па се тако одржавају: Баушумова радионица, Графити Арт, Шлиц стрип, Унутрашња архитектура,
Момент дечија радионица – „Од деце деци“, Рестаурација и конзервација антикварних предмета. Број
полазника по курсу/радионици креће се од 2 до 28. У односу на успех савладаности знања и
вештина/техника на предметном курсу/радионици, полазници стичу право на сертификат, односно
потврду о похађању уметничко-наставног програма у одређеном периоду.
У Шуматовачкој се спроводи и Програм универзитетске радне праксе, који је отворен за заинтересоване
студенте завршних година већег броја високошколских установа. За шири круг корисника постоји и
Програм „Отворена школа“ у оквиру којег заинтересовани ученици и студенти уметничких образовних
установа, уметници и хобисти имају могућност да бесплатно користе атељее за цртање, сликање и
вајање, сваког радног дана у периоду од 13.30 до 16.30 часова. Циљ „Отворене школе“ је да допринесе
побољшању квалитета свакодневног живота људи заинтересованих за уметност.
Када је реч о броју публике за 2008. и 2009. годину не постоје подаци, а током 2010. године број
посетилаца изложби био је 3.900, од којих је 400 посетило изложбе организоване у самој установи док је
на изложбама које су гостовале ван установе било 3.500 посетилаца. Број присутних на предавањима
био је 90, а осталих пратећих програма 400.
Приказ 6: Број корисника број и посетилаца пратећих програма у 2010. години
Радно време Установе од 11.06.2009. је свим
данима у недељи од 10.00 до 21.00 часа. Постоје
бесплатни програми за ђаке, студенте, пензионере,
400
400
особе с инвалидитетом.
200
Посебно организоване програме намењене деци
90
(деца од 6 до 9 година и деца од 6 до 12 година)
0
и младима у периоду 2008-2010. били су поменути
предавања
остали пратећи програми
ликовно-експерименталне
и ликовно-истраживачке
изложбе у установи
радионице у циљу развоја дечије креативности и
умног сагледавања унутрашњих звукова кроз ликовни израз, односно подстицања младих у бављењу
алтернативним уметностима.
400
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Установа је имала и посебно организоване програме намењене особама с инвалидитетом БОСИ ФЕСТ,
први Београдски интернационални филмски фестивал особа са инвалидитетом, у оквиру кога су у Дому
омладине одржане изложбе радова са креативних ликовних радионица „Покрет, поглед, живот“ (водио
Александар Радош) и „Путовање“ (водио мр Јадран Крнајски). Такође, изложбом фото радова
Александра Радоша „Поглед“, одржаној 3. децембра 2010. у галерија ГО Врачар, обележен је Светски
дан особа са инвалидитетом.
Установа је организатор манифестације „Art Flow“ – базар уметности у партнерству са Градском
општином Врачар која се први пут одржала 2010. године.
Центар за ликовно образовање у Шуматовачкој сарадњу остварује са многобројним актерима на
локалном нивоу и шире захваљујући реализацији партнерских пројеката у. Кедни од партнера су
Удружење психолога, Организација кративног окупљања (ОКО), Музичка школа „др Војислав Вучковић“,
заједничка реализација програма из области културе и са ОШ „Краљ Петар Први Карађорђевић“ и многи
други.
 Запослени
Број и структура запослених се у посматраном периоду мењала. До 1.10.2010. године, у Центру за
ликовно образовање у Шуматовачкој број стално запослених износио је 5. Од тог датума стално
запослених је 3 - директорка и 2 запослене у програмском делу - Стручни сарадник за програм и Уредник
програма. Све запослене су жене и све имају високу стручно спрему, а 2 запослене имају магистратуру.
Просек година старости запослених износи 39 година.
Поред запослених, у раду Установе на годишњем нивоу учествује од 32 хонорарна сарадника па на
више, у зависности од потребе. Установа ангажује и 2 волонтера. Постоји потреба за већим бројем
волонтера који би били ангажовани на пословима систематизације, организације и вођења уметничкодокументационе целине (уметничка збирка и библиотека), комуникације са медијима у оквиру ПР
активности и пословима везаним за развој партнерстава у Србији (размена програма и изложби) и
успостављање међународне културне сарадње.
 Буџет
Изворе финансирања Центра за ликовно образовање чине градски буџет и сопствени приходи. 2008.
године Установа је имала и средства по основу рефундације по судској одлуци.
Приказ 7: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 6: Висина и структура буџета у периоду 2009-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

614,01 еур
50.000,00 дин
62.997,50 еур

10.486,45 еур
985.000,00 дин
50.398,86 еур

11.745,85 еур
1.210.000,00 дин
47.944,43 еур

5.130.000,00 дин

4.734.000,00 дин

4.939.000,00 дин

44.233,33 еур*
3.602.000,00 дин*
107.230,84 еур
8.732.000,00 дин

44.532,83 еур
4.183.000,00 дин
105.418,14 еур
9.902.000,00 дин

50.342,13 еур
5.186.000,00 дин
110.032,41 еур
11.335.000,00 дин

* збир средства за текуће трошкове и од рефундације по судској одлуци
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Висина буџета у 2010. години повећана је односу на претходне године. Међутим, то није изражено у
толикој мери колико је изражено у самој структури буџета у оквиру кога је значајно увећана ставка
програми - од 0,57% у 2008. години до преко од 10% у 2010. години. С друге стране, ставка плате је
смањена за више од 10%, али се мора имати у виду да је у посматраном периоду смањен број стално
запослених са 5 на 3.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 2.052.728,88 динара, односно
21.250,99 евра из буџета Града, а Установа је имала и донацију од Министарства рада и социјалне политике.
Табела 7: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Замена дотрајалих позора у тадашњом сликарком
атељеу
Рачунарска опрема: 2 ПЦ рачунара

Финансијер

Годи
на

Износ
еур

дин

Град Београд

2008

Град Београд

2009

Штампач/копир/скенер/факс, телефон

Град Београд

2009

Замена дотрајалих прозора у атељеу за вајање

Град Београд

2009

Набавка и уградња опреме за видео надзор
Санација санитарног чвора у тоалетима и чајној
кухињи
Радови на водоводу и конализацији

Град Београд

2009

291.837,00

Град Београд

2010

177.000,00

Град Београд

2010

40.000,00

Текуће одржавање опреме

Град Београд

2010

250.500,00

Радови на комуникационим инсталацијама

Град Београд

2010

48.050,00

Поправак графичке пресе за дубоку штампу

Град Београд

2010

90.500,00

Поправка штафелаја
Израда и монтажа универзалних носача за слике
(монтажа осветлења за галерију слика - галерија
Степениште
и монтажа лаког плафона са расветом за општу
намену)
Надстрешница изнад улазних врата и ограда
на галерији Степениште
Комуникације

Град Београд

2010

119.300,00

Град Београд

2010

160.000,00

Град Београд

2010

177.000,00

Град Београд
Министарство
рада и
социјалне
политике

2010

48.050,00

2010

Донација која
није изражена
у новцу

Тоалетни простор за особе са инвалидима

3.305,27

269.154,00
102.556,34

7.166,72

10.779,00

56.310,54
222.471,00

Потребе за будућим приоритетним улагањима односе се на: израду лантерне у сликарском атељеу
(1.220.000,00), застакљење дела баште којим се спајају два функционално повезана дела објекта
(550.000,00), израду и реализацију пројекта уређења баште Центра (6.000.000,00), поправку ограде
(250.000,00), куповину 5 PC рачунара за потребе наставе (600.000,00), куповину скенера за потребе
реализације пројекта дигиталне архиве (150.000,00), поправку електричних инсталација и увођење
адекватне расвете неопходне за безбедан рад (3.300.000,00), за шта је укупно потребно око
12.070.000,00 динара.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: простор у коме се одвијају активности и делатност
установе оцењен је као функционално неквалитетан; недовољна техничка опремљеност за комплетно
функционисање програма; недовољно средстава за реализацију програма и основних трошкова
(телефон, интернет, канцеларијски материјал...); недовољан број кадрова за обављање основних
пословних активности и непостојање запосленог лица које обавља активности пројект менаџера;
недовољно средстава за промотивне активности и продукцију.
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БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Београдско драмско позориште (БДП) је прво градско позориште формирано у Београду после Другог
светског рата. Основано је августа 1947. године.
Прва премијера „Младост отаца“ Бориса Горбатова у режији Петра С. Петровића изведена је наредне
године у сали Народног позоришта. Прва премијера, изведена на сцени зграде на Црвеном крсту, била је
„Сумњиво лице“ Бранислава Нушића, у режији Салка Репака, 20. марта 1949. године. Од 1959. до 1975.
БДП је са „Београдском комедијом“ чинило једну позоришну кућу „Савремено позориште“, да би
децембра 1975. године поново постало самостално. „Златни“ период БДП-а био је средином 50-тих и
почетком 60-тих година ХХ века, највише захваљујући изузетно успешним извођењима дела савремених
америчких драмских писаца и плејади врсних глумаца, редитеља, сценографа, костимографа... Неке од
легендарних представа БДП-а су: „Смрт трговачког путника“, „Мачка на усијаном лименом крову“,
„Стаклена менажерија“, „Мајка Храброст“, „Поглед с моста“.
Данас БДП ради са сталним уметничким ансамблом и наставља традицију створену извођењем класичне
и авангардне драмске литературе.
Организациону структуру Позоришта чине: Управа, технички, уметнички и општи сектор.
 Просторни капацитети
Зграда на Црвеном крсту, у којој се ово позориште данас налази, отворена је у сезони 1948/49. године.
Темељна реконструкција позоришне зграде, на нивоу високих европских стандарда завршена је у
пролеће 2003. године. Зграду Позориште користи без надокнаде. Укупна површина зграде износи
2.998,58 м². Позориште има 2 сцене – сцену „Раде Марковић“ капацитета 366 места и Нову сцену
2
2
капацитета 129 места. Површина прве сале износи 287 м , а друге 200 м . Сцене немају ротациону бину,
пропадалиште нити оркестарску рупу.
Позориште има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Позориште има 23 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Репертоар позоришта у посматраном периоду базиран је на савременим делима домаћих и страних
писаца. Било је 13 премијера по текстовима страних и 9 по текстовима домаћих аутора. Уочљиво је да се
у односу на 2008. годину број премијера у наредне две године смањио.
Приказ 8: Премијере по текстовима домаћих и страних писаца и укупан број премијера у периоду
2008-2010. године

10

8
7

6
4

10

3

6

4

4
2

2

6

5

2
0

0
2008
домаћи писци

2009

2010

2008

2009

2010

страни писци

Позориште је у посматраном периоду имало укупно 160 гостовања у земљи и иностранству, а угостило је
укупно 85 представа других позоришта.
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Приказ 9: Тенденција кретања укупног броја гледалаца у периоду 2008-2010. године
100,000

Укупан број посетилаца је варирао у посматраном
периоду. Насупрот томе, број публике на гостовањима
БДП-а имао је узлазну тенденцију.
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Приказ 10: Тенденција кретања број гледалаца на гостовањима и гостујућих представа
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У истом периоду број гледалаца гостујућих представа
је у опадању.
Цена карте у просеку износи 600 динара. Попусти
постоје за ђаке, студенте, пензионере, организоване
посете, и за резервације преко интернета.
У посматраном периоду, Позориште је имало
представе за децу - луткарску представу „Приче“,
затим представе „Сећања једне виле“ и „Камене
приче“, а за младе „Play Blick“. Рађене су и представе

за особе са инвалидитетом.
Позориште је партнерску сарадњу остварило на пројектима са Крушевачким позориштем, Француским
културним центром, ГЕТЕ институтом, British Council-CANDOCO.
Позориште је организатор Београдског фестивала игре од 2005. године, као и манифестације Дани
Борислава Пекића од 2006. године. По једном су одржани још Балкон Фест (2008-2009) и Фестивал
„После пада“ (2010).
Позориште је члан међународне професионалне асоцијације NETA.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Позоришту је 87 стално запослених. Од укупног броја стално запослених,
42 има високу стручну спрему, 2 вишу, 36 средњу стручну спрему, а 7 основну школу. Број стално
запослених жена је 37, док је педесеторица мушкараца. Просек година старости запослених је 44.
Приказ 11: Полна, образовна и старосна структура запослених
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У погледу старосне структуре запослених,
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Приказ 12: Структура запослених према врсти послова на којима су ангажовани
глумци
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Од стално запослених 31 је глумац, 8 уметничких
сарадника, 36 техничког особља и 12 су административно
особље. Позориште нема уметничког директора.
Поред стално запослених БДП има још деветоро
ангажованих по другим врстама уговора – 2 глумца, 1
редитеља, 5 уметничких сарадника и једно техничко лице.
Позориште нема волонтере, али има потребу за
ангажовањем волонтера на пословима разводника.

 Буџет
Извори финансирања Позориште су највећим делом из буџета Града. Позориште остварује сопствене
приходе а у посматраном периоду имало и нешто донација. Процентуална заступљеност извора
финансирања прилично је уједначена. Једино је у 2008. години имало још један извор финансирања буџет општине, и то у износу мањим од 1% у односу на укупан буџет установе.
Приказ 13: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
80%

79.8%

76.1%

78.8%

60%

40%

18.6%

18.5%
0.5% 1.2%

16%

14.5%

20%

11.4%

8.3%

0%

0%
2008

Град

42.3%

5.1%

4.9%

49.4%

34.1%

40%
20%

45.3%
43.2%

51.4%

60%

Општина

2009

2008

2010

Сопствени приходи

Република

Програми

Донације

2009

Плате

2010

Текући трошкови

У 2009. години Позориште је имало највећи буџет. Структура буџета показује да се најмање средстава
издваја за програме, а највише за плате. Уочљиво је и то да је висина средстава за плате и текуће
трошкове у 2009. и 2010. години у приближном процентуалном износу заступљена у буџету.
Табела 8: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка
2008.
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2009.

2010.

241.920,23 еур
19.700.000 дин
860.179,93 еур

194.824,48 еур
18.300.000 дин
772676,03 еур

126.195,09 еур
13.000.000 дин
756.025,09 еур

70.046.000 дин

72.578.000 дин

77.882.000 дин

571.680,84 еур
46.553.000 дин
1.673.781,00 еур
136.299.000 дин

736.862,39 еур
69.214.000 дин
1.704.362,90 еур
160.092.000 дин

646.487,75 еур
66.598.000 дин
1.528.707,93 еур
157.480.000 дин

 Инвестициона улагања
У упитнику нису наведени подаци о инвестиционим улагањима. Потребе за будућим инвестиционим
улагањима односе се на реконструкцију и побољшање велике сцене, ПП завеса, као и допуну светлосног
парка, и цугова.
 Проблеми
У установи су навели следеће проблеме у раду: социјалним програмом и смањењем броја запослених
смањио се и обим реализације програма, због недовољног броја запослених - уметничком и техничком
сектору недостаје 20% снаге; економска криза је утицала на број премијера.
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БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ“
Почеци библиотеке на Врачару везују се за рад Друштво за улепшавање Врачара, које је деловало с
краја XIX и почетком XX века, у чијим се документима помиње оснивање и рад читаонице на Врачару.
Народна библиотека Врачар основана је 1959. године, а 1968. мења име и постаје Матична библиотека
„Петар Кочић“. Тада прелази у нове просторије у Вишкој улици бр. 3 где се данас налази централни
објекат Библиотеке. Библиотека се 1988. године интегрише у мрежу Библиотеке града Београда. Данас
библиотека поред централног одељења где се налази одељење за одрасле и Дечје одељење „Растко“,
има и неколико огранака: „Лаза Лазаревић“, „Борислав Пекић“ и „Слободан Марковић“.
Од 2003. године Библиотека „Петар Кочић“ прославља Дан Библиотеке 21. маја.26
 Просторни капацитети
Библиотека изнајмљује простор уз накнаду. Зграда где се налазе одељење за одрасле и одељење за
децу датира из 60-тих година XX века. Укупна површина тог простора је 414 м². Библиотека има
читаоницу,. Површина читаонице је 90 м2, капацитета 30 места за седење и 40 за стајање. Простор
читаонице користи се и за јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 18 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 6
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 99.638, од чега је 99.239 на српском језику, 380 на
енглеском језику, 15 на француском и 5 на немачком.
Структура библиотечког фонда на српском језику према броју јединица показује да је највише
белетристике 55.352 (55,77%), затим стручне и научне књиге 32.157 (32,40%), а 11.729 дечије књиге
(11,82%)
Приказ 14: Структура библиотечког
фонда библиотеке

Приказ 15: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених издања значајно варира у посматраном периоду. У 2009. години убедљиво је
набављено највише издања, чак више од 100% у односу на набавку у претходној години. 2010. године
број набављених издања се смањио у односу на претходну. годину.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности библиотеке
као што су: књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе и радионице. У периоду од 2008. до 2010.
године укупно је у Библиотеци одржано 95 књижевних вечери,18 предавања, 82 изложбе, 93 радионице,
и 103 остала пратећа програма.
Улаз за пратеће програме је бесплатан.

26

Извор: http://www.bgb.rs/opstinske/cir/03/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012. године
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Приказ 16: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека је у периоду 2008-2010. године за децу организовала ликовне радионице, Читалачки час
(бајкотека), групни рад са најмлађима (заједнички са ђацима листају се сликовнице, уче се лепом
понашању, упознаје библиотека и крај у коме живе….), радионице „Кроз игру до знања“, „У здравом телу
здрав дух“, „Испеци па реци“… а за младе пројекат „Нека твоје ја буде твоја снага“, и изложбе и
документарне филмове посвећене књижевним великанима: Данилу Кишу, Иви Андрићу, Бори
Станковићу, Бориславу Пекићу.Готово све књижевне вечери, и предавања и концерти у организацији
Библиотеке намењени су различитим старосним групама.Библиотека од 2000. године организује
манифестацију Читалачка значка током априла и маја сваке године у сарадњи са основним школама
Врачара. Сарадњу са основним и средњим школама из окружења остварује и кроз стручну помоћ
школским библиотекарима.
Табела 9: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

Број уписаних чланова
2008.
2009.
2010.
6.995
8.882
9.654
4.560
5.261
4.301
2.606
3.596
3.300
20.607
25.276
31.972
34.768
43.015
49.227

Приказ 17: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја
чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије одрасли, затим
деце основношколског узраста, средњошколци и на крају студенти. Најизраженији раст броја чланова
Библиотеке у посматраном периоду је међу категоријом деца до 14 година старости.
Приказ 18: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца изложби
у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду број уписаних чланова Библиотеке и број посетилаца изложби су у порасту.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци на Врачару је 15 запослених. Поред начелнице-библиотекара,
ту су још и 5 библиотекара, 8 књижничара и спремачица.
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: недостатак интернет читаонице за кориснике
библиотеке; недовољно новца за финансирање дечјих и програма за одрасле, јер квалитетан програм
често изискује средства за хонораре учесника; не постоји библиотекар који се искључиво бави културнообразовним програмима.

МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ27
Музеј НиколеТесле је јединствена институција науке и културе у Србији и свету. То је једини музеј који
чува оригиналну и личну заоставштину Николе Тесле. Посебна улога Музеја је у организовању,
подстицању и промовисању истраживања у области историје науке, како би се јасније сагледао Теслин
допринос развоју науке и технологије крајем XIX и почетком XX века. Као институција у којој се налази
највећа светска збирка докумената о Теслином животу и раду, Музеј Николе Тесле има значајну улогу у
пружању информација истраживачима у области историје науке, проналазаштва, патентних права и о
пројектима насталим из покрета за очување животне средине и истраживања тзв. чистих извора енергије.
 Просторни капацитети
Музеј Николе Тесле смештен је у центру Београда, у резиденцијалној вили из 1929. године, саграђеној по
пројекту архитекте Драгише Брашована. Зграда је имала разне намене, све до 5. децембра 1952. године,
када је одлуком владе ФНР Југославије основан Музеј Николе Тесле. Укупна повришина зграде износи
2
956,60 м .
 Музејски фонд
Музеј чува оригиналне техничке предмете, личне предмете Николе Тесле, и предмете ликовне и
примењене уметности из Теслине заоставштине, као и уметничка дела који су поклоњени Музеју од
његовог оснивања. Музејски фонд са преко 1200 регистрованих предмета састоји се од следећих
музејских збирки: Збирка предмета из области електротехнике (138), Збирка предмета из области
машинства (110), Збирка предмета из области хемијске технологије (54), Збирка личних предмета Николе
Тесле од текстила и коже (439), Збирка реалија (249), Збирка ордења, медаља и осталих признања
Николи Тесли (13), Збирка ликовне и примењене уметности из заоставштине Николе Тесле (24), Збирка
уметничких предмета музеја Николе Тесле (81).
Приказ 19: Структура фонда по збиркама
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 Програми и публика
Поред своје сталне поставке Музеј је у
периоду 2008-2010. године организовао
укупно 22 изложбе, од чега у Музеју по
једну изложбу годишње, а ван музеја
укупно 19.

уметнички предмети
- Музеј

27

Приказ Музеја Николе Тесле настао на основу података преузетих са официјелне интерент презентације Музеја, http://www.teslamuseum.org (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Приказ 20: Број изложби и укупан број посетилаца у периоду 2008-2010. године
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Тенденција кретања броја посетилаца Музеја показује изражен раст у посматраном периоду.
 Запослени
У 2010. години, у Музеју Николе Тесле je купно 9 запослених на неодређено време, док се број
ангажованих по уговорима кретао од 1 у 2008. години до 11 у 2010. години.
 Буџет
Музеј се финансира из буџета свог оснивача као основног извора финансирања, и остварује и сопствена
средства.
Приказ 21: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Табела 10: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године28
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

81,470,36 еур
6.634.278,26 дин
75.190,83 еур

92.459,18 еур
8.684.755,36 дин
73.175,92 еур

31.221,12 еур
3.216.246,54 дин
68.580,63 еур

6.122.925,00 дин

6.873.465,00 дин

7.064.840,00 дин

57.960,14 еур
4.719.798,89 дин
214.621,34 еур
17.477.002,15 дин

62.395,45 еур
5.860.847,91 дин
228.030,54 еур
21.419.068,27 дин

64.213,69 еур
6.614.979,69 дин
164.015,43 еур
16.896.066,23 дин

У погледу висине укупног буџета установе, приметно је да се у 2010. години буџет смањио што се
највише одразило на смањење ставке средства за програме који су у тој години били процентуално
најмањи у односу на посматрани период.

28

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода

56

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 22.732.519,79 динара односно
241.651,70 евра из буџета Оснивача.
Табела 11: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Износ
еур

Набавка софтвер лиценце

дин
375.034,89

Набавка и монтажа плишаних завеса

1.359.605,44

Набавка и уградња музеолошких витрина

2.294.864,00

Набавка и уградња расвете

2.446.504,62

Набавка и уградња мобилијара
Набавка и уградња паноа и претеће
опреме
Набавка и уградња паркета, и итисона на
левом делу изложбеног простора
Конзерваторско-рестаураторски радови

1.976.146,00
2.353.297,60
2.388.836,84
оснивач

2008.

233.296,39

2.447.608,50

Електро-инасталатерски радови

2.167.985,00

Грађевинско-занатски радови
Набавка и уградња 4 ормара за чување
архивске грађе
Инсталација грејања, водовода и
канализације
Набавка ормара за одлагање библиотечког
материјала
Текуће одржавање система за дојаву
пожара
Молерско-фарбарски радови

2.394.640,04

Набавка опреме

468.000,12
925.338,30
51.264,00
260.567,60
2009.

оснивач

2009.

4.611,88

Фарбање ограде и улазних врата
Сервисирање ПП опреме

134.227,36
298.969,40
150.152.64

оснивач

2010.

3.743,43

Набавка рачунарске опреме

99.477,44
136.000,00

ПОЗОРИШТАНЦЕ „ПУЖ“29
Међутим, зачеци овог позоришта датирају 20 година уназад када су Слободанка Цаца Алексић,
редитељка и Бранко Милићевић, глумац, основали своју приватну позоришну трупу Путно Позориштанце
„Пуж“. Управо је 1977. године ова трупа имала своје прво велико гостовање у Зеници, а прва представа
била је „Бранков уренбес“. Прва премијера „Откачена балерина“ одиграна је у сопственој сали
Позоришта 19. фебруара 1988. године. После 20 година постојања, Скупштина града Београда 1997.
године преузима оснивачка права.
Мисија Позориштанца „Пуж“ је: „Верујемо да људи и свет треба и могу да се поправе, а уверени смо да је
уметност једна од значајних делатности којом човек себе и друге чини бољим. Верујемо да је од свих
уметности позориште једно од најделотворнијих за формирање и прочишћење човекове душе. Верујемо
да је најважније доба за формирање човекове личности детињство и зато позориште за децу има
изузетно значајну мисију.“
 Просторни капацитети
Позориштанце „Пуж“ налази се на Врачару, у улици Радослава Грујића (бивша Божидара Аџије).
2
Позориште користи поростор површине 353,3 м , а позоришна сала има 228 седишта.
29

Приказ Позориштанца „Пуж“ настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације Позоришта
http://www.pozoristancepuz.com (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и
организација у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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 Програми и публика
У посматраном периоду изведено је укупно 780 представа у Позоришту и 32 представе на гостовањима.
Приказ 22: Број представа изведених код куће и на гостовањима и укупан број гледалаца у
периоду 2008-2010. године
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У 2008. години одиграно је највише представа, и сходно томе публика је била најмногобројнија у односу
на наредне две године када се број представа и број публике смањио.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Позоришту је 14, а број
ангажованих радника по уговору 95.
 Буџет
Позориште се финансира из буџета Оснивача и од сопствених средстава.
Приказ 23: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност Позоришта, примећује се да његова висина варира у
посматраном периоду, с тим што је у 2010. години буџет био најнижи. Што се тиче структуре буџета,
средства за програме представљају његову највећу ставку, затим плате и на крају текући трошкови.
Табела 12: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године30
Износ

Ставка
2008.
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

30

2009.

2010.

164.509,44 еур
13.396.300,00 дин
103.301,63 еур

143.850,73 еур
13.512.000,00 дин
98.057,93 еур

102.849,00 еур
10.595.000,00 дин
90.552,82 еур

8.412.038,00 дин

9.210.650,00 дин

9.328.308,00 дин

48.773,22 еур
3.971.691,18 дин
316.584,30 еур
25.780.029,18 дин

48.493,59 еур
4.555.037,00 дин
290.402,25 еур
27.277.687,00 дин

43.421,86 еур
4.473.107,10 дин
236.823,68 еур
24.396.415,10 дин

Односи се само на средства која је Позориште добило од Оснивача, а без сопствених прихода
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 3.770.692,06 динара односно
42.052,53 евра, из буџета Оснивача.
Табела 13: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Износ

Година

еур

дин

Набавка Microsoft лиценце

120.089,54

Набавка опреме за радионице

223.237,88

Санација тоалета
Замена прозора у просторијама
позоришта
Набавка компјутерске опреме

259.325,00
Оснивач

2008.

17.630,61

323.482,00

Набавка канцеларијског намештаја
Набавка техничке опреме (тв, плејер,
клима)
Набавка расветне опреме

63.715,02
228.722,50
1.170.324,00

Молерско-фарбарски радови
Санирање прозора и билетарнице

217.120,00

288.864,00
Оснивач

2009.

19.903,18

218.559,60

Поправка седишта

99.120,00

Набавка машина за шивење
Замена итисона у хали, ходницима и
сали
Сервисирање клима уређаја

92.652,42

Одржавање електричних инсталација
Израда пројектне документације за
разводне ормане

146.939,10
Оснивач

2010.

4.518,56

18.644,00
285.147,00
14.750,00

АКАДЕМСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Академско културно уметничко друштво „Иво Лола Рибар“ основано је 1944. године. Главни циљеви
Друштва су очување културне баштине, традиције и народних обичаја српског народа. У оквиру Друштва
постоје четири секције – фолклорна, хор, оркестри (народни, тамбурашки, класични) и театар.
 Просторни капацитети
Друштво користи уступљен простор без накнаде, у коме постоје услови за одржавање програма Друштва.
 Техничка опремљеност
Академско културно уметничко друштво „Иво Лола Рибар“ располаже са три компјутера који имају
приступ интернету.
 Чланство и кадрови
У Друштву има пет запослених лицa а поред њих раде стипендисти и хонорарни сарадници. АКУД чине
стални и повремени чланови. Фолклорна секција је најбројнија.
Табела 14: Чланство у АКУД-у у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

око 650

око 650

око 650

Повремени
чланови

50

50

50

УКУПНО

око 700

око 700

око 700
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 Репертоар
Академско културно уметничко друштва „Иво Лола Рибар“ изводи игре, песме и нумере из свих делова
наше земље.
 Активности и публика
Друштво није навело податке о броју наступа и публике. У периоду од 2008. до 2010. године Друштво је
организовало Летњу школу кореографије и уметничког руковођења, а у периоду од 2008. до 2010. године
Фестивал монодраме. Друштво за своје наступе наплаћује улазнице и цена улазнице износи 200 динара.
АКУД „Иво Лола Рибар“ у току године изводи многобројне концерте и представе.
АКУД „Иво Лола Рибар“ наводи сарадњу са општином Врачар, Градом Београдом, Министарством
просвете, Министарством вера и дијаспоре и страним фестивалима.
 Буџет
Друштво није навело своје изворе финансирања ни податке о буџету.
 Проблеми
Као проблеме у раду АКУД „Иво Лола Рибар“ је навео следеће: реновирање целокупног простора за рад;
недостатак нове ношње, поребни инструменти, костими, рефлектори, миксета, пројектор, камера,
фотоапарат; недовољно финансирање; недостатак средстава за програме и потреба за још једним
запосленим у канцеларији.

60

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА31
Основни подаци о општини
Градска општина Гроцка простире се на површини од 292 км 2. Налази у
северном делу шумадијског региона, а својим северним делом припада
Подунављу. На северу се граничи са београдским општинама Звездара,
Палилула и Вождовац, на југу са Градом Смедеревом, а на западу са општинама
Младеновац и Сопот. Општина Гроцка обухвата 15 насеља у којима, према
последњем попису из 2011. године, живи 83.398 становника. 32
Најстарији трагови о постојању насеља на територији данашње општине Гроцка
датирају с почетка неолита (млађег каменог доба). Највеће неолитско насеље у
овом делу Европе, које се још увек истражује, налази се на обали Дунава у месту Винча. Култура, која је
настала на овом простору у доба средњег и позног неолита (5250-4250. године пре нове ере), добила је
назив Винчанска култура. Римљани су главну саобраћајницу која је повезивала Сингидунум (Београд) и
Виминацијум (Костолац), своја два, у то време велика града Горње Мезије, изградили уз обале Дунава
преко територије данашње Гроцке.
На територији општине Гроцка налази се 5 основних школа и 1 музичка школа, 1 средња школа. Такође,
налазе се и две научне институције - Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Геомагнетски завод, једина
установа ове врсте у земљи, која проучава просторне и временске карактеристике електричног,
магнетског и електромагнетског поља земље и прати временске варијације тих поља и проучава њихове
узроке. Радио „Дедал“ је локални радио који је почео са радом у августу 2008. године.
Општина је организатор „Грочанских свечаности“, манифестације која се организује већ 44 годинe, а која
је некада носила називе „Златни котлић“ и „Аласки котлић“. Од 1998. године у склопу манифестације
одржава се Ликовна колонија.
Дан општине, као и општинска слава, је Света Петка, 27. октобар.
Администрација у култури
Управа Градске општине Гроцка организована је као јединствени орган са 7 унутрашњих организационих
јединица, одељења и службе. За послове културе надлежан је Одсек за буџет, привреду и друштвене
делатности. У оквиру Већа градске општине постоји члан задужен за културу.
Од стратешких планова Гроцка има свој Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Гроцка 2009-2013.
Актери
На територији Градске општине Гроцка налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Центар за културу Гроцка, оснивач Град Београд,
2. Општинска библиотека „Илија Гарашанина“, као део мреже Библиотеке Града Београда, оснивач
Град Београд.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Гроцка су:
1. КУД „Болеч“,
2. КУД „Окарина“,
3. КУД „Стеван Штрбац“,
4. КУД „Винча“,
5. КУД „Златна долина“, Камендол,
6. КУД „Алекса Шантић“, Калуђерица,
7. КУД „Саша Тодоровић“, Лештане,
8. Књижевни клуб „Обзорје“,
9. Удружење „Јелек“.
31

Приказ општине настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације општине http://www.grocka.org.rs/
(приступљено фебруара 2012. године)
32
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Непокретна културна добра
На територији општине Гроцка налази се 22 непокретних културних добара и 7 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Гроцка
Категоризација НКД

Непокретна културна добра по
врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменици културе

16

12

4

/

Просторнe културно-историјскe целинe

1

/

1

/

Археолошкa налазиштa

5

4

/

1

Знаменитa местa

/

/

/

/

УКУПНО

22

16

5

1

Културна добра од изузетног значаја
Археолошка налазишта: Локалитет Бело брдо у Винчи.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Цинцарска кућа и Ранчићева кућа у Гроцкој; Касноримска гробница у Брестовику;
Манастир Рајиновац у Бегаљици.
Просторне културно историјске целине: Грочанска чаршија.
Културна добра
Споменици културе: Божићева кућа, Хајдук Станка 33; Карапешићева кућа, Грочанска 9; Марковићева
кућа, Хајдук Станка 16; Митровићева кућа, Булевар oслобођења 61; Панићева кућа, Булевар револуције
29; Поповићева кућа, 17. октобра 4; Римска гробница на локалитету Дубочај; Смиљанићева кућа,
Димитрија Туцовића 17; Споменик и спомен костурница у Ритопеку; Теомировићева кућа, Грочанска 11;
Топаловићева кућа, Хајдук Станка 30; Влајковићева кућа, 17. октобра 8.
Археолошка налазишта: Агино брдо; Бели брег и Голи брег у Брестовику; Дубочај у Гроцкој.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Апостола Петра и Павла у Врчину; Црква св. Тројице у
Гроцкој; Црква св. Духа у Заклопачи; Црква св. Тројице у Ритопеку; Црква Успења Богородице у
Умчарима.
Археолошка налазишта: Комплекс локалитета Подунавље - Хладна Вода - Вртлог - Микуље у
Брестовику; Комплекс локалитета Плавиначки Поток - Провалија – Водице у Ритопеку.
Финансирање културе
Градска општина Гроцка не расписује јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе. Из
буџета се финансирају манифестације пре свега Грочанске свечаности чији је оснивач ГО.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
Центар за културу Гроцка основала је Скупштина Града Београда 2006. године.
 Просторни капацитети
За свој рад Центар користи Ранчићеву кућу, аутентичну варошку кућу с почетка XIX века. Кућа има статус
2
споменика културе. Овај простор од 59 м је Центру уступљен и установа га користи без надокнаде.
Установа користи и двориште куће где се одржавају програми на отвореном. Установи је на располагању
и Вила Гавриловић из 1928/29. године површине око 416,08 м², али простор није употребљив.
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Техничка опремљеност
Центар за културу има 6 компјутера који нису умрежени, а имају приступ интернету.
 Програми и публика
Делатност Центра за културу обухвата реализацију различитих културно-образовних програма:
концерата, позоришних представа, филмских и књижевних вечери, изложби, трибина и манифестација.
Посебна пажња посвећена је реализацији пројекта „Етно варош“ у оквиру кога се редовно одржавају
радионица за традиционално народно певање и радионица старих заната. Музичком радионицом
руководи тим етномузиколога који кроз практичан рад са децом ради на очувању и популаризовању
аутентичне традиционалне песме и музике уопште. Из ове радионице настала је Певачка група „Јелек“
која делује у оквиру Центра за културу Гроцка. Од свог настанка 2007. године, ова певачка група имала је
4 гостовања на територији града Беорада, 5 у другим градовима Србије и 7 наступа на сајмовима и
медијима. Етно сувенирском радионицом руководе текстилни стручњаци који учеснике радионице едукују
техникама ткања, веза, плетења и кукичења. Креативним радом стварају сувенир програм не само Гроцке
него и Србије.
Табела 2: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
биоскоп
пројекције
концерти
позоришне представе
Гостовање певачке групе

Број
програма у
2010.
години
12
7
4
3
1
14
32
7
16

Број
публике по
програму
1.100
350
635
550
450
1.600
1.300
Н.П.

Најпосећенији садржаји у 2010. години били су концерти, затим позоришне представе и изложбе који су
имали преко 1.000 посетилаца.
Приказ 1: Тенденција кретања укупног броја публике у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду изражен је континуиран раста
укупног броја публике Центра.
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Од програма намењених деци Центар за културу Гроцка
организовао је различите врсте радионица: поменуту
0
Етно-певачку радионицу у оквиру које се деца основног и
2008
2009
2010
средњошколског узраста упознају са техником
традиционалног народног певања; Књижевна радионица за децу у порти цркве у Винчи се одржава током
летњих месеци и том приликом деца пишу песме и упознају са делима српских книжевника, а финално
вече је за Петровдан (сеоска слава) када се додељују дипломе и награде најбољим полазницима и
приређује дружење са гостом, познатим књижевником за децу. У склопу манифестације „Дани европске
баштине“ 2010. године одржана је ткачка радионица за ученике нижих разреда основне школе у Гроцкој.
Током 2009. године деца из основних школа су учила да ткају, везу, цртају и праве употребне предмете
(радионица „Игром до знања“), учила технике обраде у дрвету (радионица „Записи у дрвету“) и да
израђују традиционалне маске од лејки/тикви (радионица „Маске и маскенбал“).
Младима су биле намењене трибине: „Отворено о свему“ 2009. година (у средњим и основним школама у
Гроцкој и Бегаљици је реализован програм у форми интерактивне комуникације са темама о
дискриминацији, разликама међу људима, агресивности, сексуалног експлоатацији и сл) и „Нови медији предности и опасности интернета“ 2010. године (упознавање ученика са примерима злоупотребе
интернета у личне сврхе и ради профита).
3200

4300
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Центар организује манифестације „Саборовање“ која се одржава од 2005. године задње недеље у јуну
месецу у трајању од три дана, „Петровданске свечаности“ у Винчи на Петровдан од 2009. године и „Ноћ
позоришта“ која се одржава средином јула месеца од 2007. године.
С обзиром на то да је Ранчићева кућа, један од објеката Центра, споменик културе, често је обилазе
туристи, како појединачно тако и у оквиру организованих посета.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу Гроцка су 3 стално запослена и 1 на одређено време. Од
стално запослених једна запослена има високу, а двоје средњу стручну спрему. Две су жене и један
мушкарац. Просек старости запослених износи 39 година.
Приказ 2: Полна, образовна и старосна структура запослених
мушкарци
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Осим запослених и ангажованих сарадника, у Центру за културу Гроцка гостују и стручњаци из
различитих области, као и уметници, свих профила. 9 је хонорарних сарадника и између 10 и 20
волонтера.
 Буџет
Центар за културу Гроцка се финансира највећим делом из буџета Оснивача, затим од сопствених
средстава, а 2010. године добио је средства и из републичког буџета.
Приказ 3: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
100%

98.7%

80%

53.6%

94%
40%

60%
40%
20%

54.1%

53.4%

60%

90.3%

0.0% 1.3%

0.0% 8.4%

5.2%0.7%

2008

2009

2010

31.4%

20%

15.2%

27.3%
18.6%

21.9%
24.5%

0%

0%

Град

Република

2008

Сопствени приходи

2009

Програми

Плате

2010

Текући трошкови

Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за текуће трошкове чинила су
преко половине буџета у све три године.
Табела 3: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

60.319,25 еур
4.911.904,97 дин
29.312,66 еур

43.146,84 еур
4.052.812,51 дин
29.372,41 еур

29.913,97 еур
3.081.591,00 дин
33.480,84 еур

2.386.983,00 дин

2.758.971,00 дин

3.449.032,00 дин

102.788,08 еур
8.370.218,78 дин
192.420,00 еур
15.669.106,75 дин

85.484,57 еур
8.029.625,86 дин
158.003,82 еур
14.841.409,37 дин

73.349,04 еур
7.556.059,18 дин
136.743,86 еур
14.086.682,18 дин
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 5.145.891,36 динара, односно
59.947,11 евра.
Табела 4: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Вила Гавриловић- реконструкција
кровне конструкције

Финансијер

Година

Износ
еур

дин
2.675.553,47

оснивач

2008.

42.778,25

Административна опрема

807.956,64

Ранчићева кућа- молерски радови

оснивач

2009.

Административна опрема
Ранчићева кућа- електричне
инсталације
Пројекти за Вилу Гавриловић- санација
прилазног пута и израда кишне
канализације
Административна опрема

11.698,11

400.511,17
698.300,08
85.000,00

оснивач

2010.

5.470,75

231.280,00
247.290,00

Будућа приоритетна улагања односе се на: дренажу терена у Вили Гавриловић, (5.500.000), израду
прилазног пута и паркинга код Виле Гавриловић (5.000.000,00), пројектовање и израду помоћне зграде за
складиштење, смештај обезбеђење и друге потребе у Ранчићевој кући (10.000.000,00), израду покретне
бине у Ранчићевој кући (10.000.000,00) за шта је потребно укупно око 30.500.000,00 динара.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: лоше стање матичне зграде којој је хитно потребна
комплетна реконструкција, недоступност за посетиоце; недостатак опреме, као и простора за
складиштење те опреме; недостатак средстава за стално ангажовање лица за рад са техником;
недостатак средстава услед све веће потребе за ширењем културно-образовних програма, али и за
одрживост постојећих; недовољан број радних места у домену основне делатности установе.

БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
Библиотека у Гроцкој носи име свога славног мештанина Илије Гарашанина. Управо је он предложио и
подржао оснивање Читалишта 1869. године у Гроцкој. Шездесетих година ХХ века основан је Народни
универзитет чија се делатност сводила углавном на читалачке часове, предавања, течајеве.
Организоване акције масовног описмењавања и стварања културе читања, највећи замах добијају у
периоду после Другог светског рата. Тада су скоро у свим местима осниване библиотеке. Матична
библиотека у Гроцкој је у то време имала осам огранака на територији општине. 1989. године Библиотека
се припаја Библиотеци града Београда. Поред централног одељења у Гроцкој Библиотека „Илија
Гарашанин“ има 2 огранка, у Врчину и Калуђерици.
 Просторни капацитети
Библиотека користи изнајмљен простор без накнаде. Централна зграда Библиотеке саграђена је 1959.
2
године. Укупна површина простора је 170 м . Библиотека има читаоницу површине 10 м2. Простор
2
библиотеке од 20 м капацитета 20 места за седење и већи број за стајање користи се за јавне програме
као што су изложбе и музичко-сценски програми.
Техничка опремљеност
Библиотека има 10 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 4
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 60.382 књига. Структура библиотечког фонда према
броју јединица показује да је највише белетристике 55%, затим дечије књиге 35% и на крају стручне и
научне књиге 15%.
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Приказ 4: Структура библиотечког
фонда

Приказ 5: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Најмање издања набављено је 2009. године.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности библиотеке
као што су: књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе и радионице. У периоду од 2008. до 2010.
године укупно је у Библиотеци одржано 26 књижевних вечери, 5 предавања, 15 изложби, 6 трибина и 300
радионица. Улаз за пратеће програме је бесплатан.
Приказ 6: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Од програма намењених деци одржане су сликарске радионице, радионице креативног писања,
читалачка значка, дечја недеља. Младима су намењене трибине и предавања, а старијој популацији
књижевне вечери.
Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.
1.789
253
129
651
2.822

2009.
3.386
256
217
1.207
5.066

2010.
3.254
242
211
2.376
6.083

Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деце
основношколског узраста, затим одрасли, средњошколци и на крају студенти. Изражен раст броја
чланова Библиотеке у посматраном периоду је једино међу категоријом одрасли.
Приказ 7: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања укупног
броја уписаних чланова у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду показује изразит раст.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци у Гроцкој је укупно 10 запослених. Поред руководиоца
библиотеке - библиотекара, још је и 1 библиотекар, 1 виши књижничар и 4 књижничара. Поред стручног
особља, Библиотека има домара, возача-курира и спремачицу.33
 Проблеми
Библиотека није навела проблеме у раду.

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „СТЕВАН ШТРБАЦ“ ВРЧИН34
КУД „Стеван Штрбац“ из Врчина основан је 1927. године под називом Културно-просветна заједница
„Бранко Радичевић“. Након завршетка Другог светског рата (1945. године) Друштво је добило назив КУД
„Стеван Штрбац“, по свом члану који је погинуо у Народно-ослободилачком рату. Друштво има око 150
чланова, који су распоређени у неколико секција: фолклорну, певачку и музичку. КУД на свом репертоару
има око 20 кореографија од којих за 80 % има ношње. За своје активности Друштво користи салу Дома
културе у Врчину, која има 180 места. КУД „Стеван Штрбац“ већ 12 година организује манифестацију
„Крени коло“, која је у првих пет година свог постојања носила назив „Песма за Србију“. У последње три
године фестивал помаже и Општина, која је у 2011. години за организацију манифестације издвојила
350.000,00 динара. Друштво има по један наступ месечно у Гроцкој и другим градовима у Србији, док у
иностранству наступа једном или два пута годишње. Једном годишње организују и концерт, који је
хуманитарног карактера, а цена улазница износи 100,00 динара. КУД се финансира од чланарина у
износу од 1.000,00 динара месечно, коју не плаћају чланови првог ансамлба. Поред чланарина део
буџета чине и средства добијена од спонзора.

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ОКАРИНА“ УМЧАРИ35
Културно-уметничко друштво „Окарина“ из Умчаре основано је 2000. године као секција школе „Илија
Гарашанин“, док од 2007. године функционише као самостално друштво. КУД има око 230 чланова, који
плаћају чланарину у износу од 1.500,00 до 2.000,00 динара. Своје активности Друштво реализују у 10
школа, од којих у осам школа плаћа коришћење просторија. КУД има шест асистената, два стално
ангажована корепетитора и једног по потреби. Извођачки ансамбл годишње има између 15 до 30
концерата, а омладински, дечији и млађи дечији ансамбл имају по једну турнеју годишње. Друштво на
репертоару има 12 кореографија, за које су ношње комплетиране са недостатком неких детаља. КУД од
2009. године организује манифестацију „Вече у колу“, која је ревијалног карактера. Друштво једном
годишње организује концерт у Студентском граду, за коју наплаћује улазнице у износу од 400,00 динара.

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „БОЛЕЧ“36
КУД „Болеч“ основан је 1956. године. Друштво броји око 100 чланова, који плаћају чланарину између
1.200,00 до 1.500,00 динара, од које су ослобођени чланови извођачког ансамбла. За своје активности
Друштво користи простор Дома културе у Болечу. На репертоару имају 15 кореографија. КУД годишње
има између 20 до 25 концерата у земљи, док у иностранству наступа једном до два пута годишње.
Друштво је гостовало у скоро свим земљама Европе, а средином 90-их година прошлог века имало је
турнеју у Сједињеним Америчким Државама, која је трајала 22 дана и у оквиру које је организовано 15
концерата у разним градовима. КУД једном годишње организује и концерт, за који не наплаћује улазнице.

33

http://bgb.rs/opstinske/cir/04/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 31.08.2011. године
Аудио запис разговора са представником Друштва од 31.08.2011. године
36
Аудио запис разговора са представником Друштва од 31.08.2011. године
34
35
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УДРУЖЕЊЕ „ЈЕЛЕК“
Удружење „Јелек“ постоји од 2005. године као културно-едукативна и истраживачка група. Циљ
Удружења је очување културне баштине: народне игре, песме, обичај и старих заната. Од 2009. године
Удружење је пререгистовано у Удружење „Јелек“ и тиме проширило своју делатност и на еколошко поље
и социјална питања.
 Просторни капацитети
Простор који Удружење користи је делом у њиховом власништву, а делом изнајмљен, али Друштво
истиче да тај простор није адекватан за одржавање различитих активности/програма.
 Техничка опремљеност
Друштво има један рачунар, штампач, МФЦ, АДСЛ и приступ интернету.
 Запослени и чланство
У Удружењу нема запослених лица.
Табела 6: Број активиста удружења
Број
Оснивачи/це

10

Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње

5
20

УКУПНО

35

 Активности
Удружење организује радионице, семинаре, предавања, а 2007. и 2008. године другог дана Ускрса
организовало је манифестацију „Ускршње надигравање“.
Удружење не наплаћује улазнице за своје програме.
Удружење „Јелек“ на локалном нивоу сарађује са НВО удружењима, Центром за културу и школама; на
нивоу округа са различитим институцијама и НВО сектором; на националном нивоу са Комесеријатом за
избеглице; на међународном нивоу сарађују са Савезом српске омладине из Шведске и Српско певачким
друштвом „Братство“ из Пљевља.
 Буџет37
Друштво је у 2008. години највише средстава издвојило за реализацију програма, а најмање за текуће
трошкове.

60%
40%

55.5%
27.8%
16.7%

Приказ 8: Структура буџета Друштва у 2008. години

20%
0%
2008

Програми

2009

Плате

2010

Текући трошкови

37

Из приказа о буџету Друштва изостављени су подаци о изворима финансирања Друштва у периоду од 2008. до 2010. године и
структури буџета Друштва у 2009. и 2010. години, које Друштво није доставило Заводу.
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Табела 7: Структура буџета Друштва у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

2.879,51 еур

Н.П.

Н.П.

234.484,00 дин

Н.П.

Н.П.

1.440,10 еур

Н.П.

Н.П.

117.270,00 дин
864,42 еур
70.391,00 дин
5.184,03 еур
422.145,00 дин

Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.

Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.

Н.П.-нема података

 Проблеми
Удружење је навелео следеће проблеме у раду: недостатак простора у коме могу да се реализују
програми у затвореном; недостатак пројектора, платна, камере и фотоапарата; непостојање
континуираног финансирања; не добијање средстава за пројекте са којима се конкурише, као и
финансијска конструкција која је фиксна, а цене су променљиве.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Основни подаци о општини
2

Градска општина Звездара простире се на повшини од 32 км и у којој, према
38
последњем попису из 2011. године, живи 148.014 становника. По томе је
Звездара једна од најмањих и најнасељенијих градских општина. Градску
општину Звездара чине подручја катастарских општина у њеном саставу:
Звездара, Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Миријево. Граничи се са
општинама: Врачар, Палилула, Вождовац.
Градска општина Звездара свој назив је 1929. године добила по Астрономској
опсерваторији са звездарницом основаној 1887. године.
На територији градске општине Звездара налази се 14 основних школа, од којих је једна музичка школа и
једна специјална школа, 10 средњих школа, као и 3 високе школе.
Општина је оснивач Дечијег позоришног фестивала на Звездари „Позориште Звездариште“ који се први
пут одржао 2003. године, и Летњих позоришних дана на Олимпу, Дочека лета на Олимпу оба основана
2007. године. Фестивал „Позориште Звездариште“ има чланство у мрежама АССИТЕЈ и Епицентар
(међународна и регионална асоцијација позоришта и фестивала за децу и младе).
Слава Градске општине Звездара је Сретење Господње (15. фебруар) и Бадњи дан (6. јануар).
Администрација у култури
Управа Градске општине Звездара организована је као јединствени орган са 7 одељења и 5 стручних
служби. У периоду 2008–2010. године за послове културе било је надлежно Одељење за развој Одсека
за образовање, културу, спорт и социјалну бригу. Од 2011. године, у време спровођења истраживања,
послови културе су у надлежности Одељења за друштвене делатности.
У оквиру Већа ГО Звездара не постоји члан који је ресорно надлежан за културу, али председник
општине има помоћника за област друштвених делатности (образовање, култура, спорт, социјална
брига).
Од радних тела у области културе постоји Савет за друштвене делатности, као стално радно тело
Скупштине. Савет разматра питања из области културе (предлоге одлуке и других општих аката,
иницијативе и предлоге за реализацију програма, као и друга питања из ове области), и друга питања из
области друштвених делатности. Савет броји 9 чланова, а његов мандат траје 4 године. Чланове радних
тела бира Скупштина за мандатни период.
Општине има свој Стратешки план развоја Градске општине Звездара (2010-2015), којим је обухваћена
култура, и Стратегију развоја социјалне заштите Градске општине Звездара (2010-2015).
„Истраживање о потребама и интересовањима младих за програмске садржаје у локалној средини“
спроведено је 2009. године у општини Звездара и још 4 општине у Србији, у склопу пројекта: „Учешће
младих у креирању програма локалних канцеларија за младе“ који су реализовали Центар за права
детета и GTZ.
Актери у култури
На територији Градске општине Звездара налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда, градска општина Звездара, приватна лица, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Установа културе „Вук Караџић“, оснивач ГО Звездара,
2. Општинска библиотека „Вук Караџић“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач Град
Београд,
3. Звездара театар, градска установа.
Од приватних установа културе постоји Позориште „Пан театар“.

38

http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Активна удружења грађана која се баве културом са седиштем на територији Градске општине Звездара
су:
1. КУД „Свети Сава“,
2. КУД „Вук Караџић“,
3. КУД „Ромален“,
4. КУД „Вукица Митровић“,
5. Филхармонија младих „Борислав Пашћан“,
6. Удружење уметника ДЕЗ ОРГ.
Непокретна културна добра
На територији општине Звездара налази се 7 непокретних културних добара и 7 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Звездара
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

6

5

1

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

1

1

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

7

6

1

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Ново гробље, Рузвелтова 50.
Културна добра
Споменици културе: Астрономска опсерваторија, Волгина 7; Споменик Вуку Караџићу, РузвелтоваБулевара краља Александра; Црква Покрова Пресвете Богородице, Кајмакчаланска 55; Студентски дом
краља Александра I, Булевар краља Александра 75; Црква Светог Антуна Падованског, Брегалничка 14.
Археолошка налазишта: Антички Сингидунум, који се простире још и на општинама Стари град, Савски
венац, Врачар и Палилула.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Атеље за унутрашњу архитектуру, Булевар краља Александра 218;
Трамвајски депо, Булевар краља Александра 142.
Објекти сакралне архитектуре: Капела св. Николе на новом гробљу; Црква св. Лазара, XXI дивизије 33;
Црква св. пророка Илије у Mиријеву.
Јавни споменици и спомен обележја: Костурница бранилаца Београда, Ново гробље.
Целине: Стари Београд (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Звездара) - Границе: Булевар
Франше д' Епереа, обале Саве, обале Дунава, улице Дунавски кеј, Дунавска, Кнежопољска, Ђуре
Ђаковића, Цвијићева, Деспота Стефана, Стеријином, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине
Новака, 27. марта, Булевар краља Александра, Голсвордијева, Баба Вишњина, Макензијева, Катанићева,
Боре Станковића, Браничевска, Интернационалних бригада, укључујући и парцеле непарне стране
улице, Максима Горког, Јужни булевар, Бокељска.
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Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се пројекти, текући трошкови и ванредни трошкови (инвестиције,
реновирање, набавке) општинске установе културе, и културно-уметнички аматеризам и манифеставције
чији је Општина оснивач. Градска општина Звездара не расписују јавне конкурсе за суфинансирање
пројеката у култури. Комисија председника општине квартално разматра захтеве за суфинансирање
програма и пројеката.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године

Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
еврима
6.964.416,44
8.724.991,25
10.579.723,51

Општински
буџет за
културу у
еврима
322.990,25
1.248.062,82
189.667,66

Општински
буџет у
динарима
717.440.056,00
819.544.536,00
861.525.929,00

Општински
буџет за
културу у
динарима
33.272.873,00
117.231.414,00
15.444.979,00

% од укупног
општинског
буџета
4,64%
14,31%
1,80%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет
општине показују значајне осцилације. У
20.00%
посматраном периоду издвајања су била
15.00%
14.31%
најнижа у 2008. години, а убедљиво највиша
наредне године када је буџет увећан чак за
10.00%
12,51%. Када је реч о структури буџета највише
5.00%
4.64%
је процентуално издвојено за ванредне
1.80%
0.00%
трошкове установа културе (инвестиције,
2008
2009
2010
реновирање, набавке).
Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно

2008.
/
/
/

Година
2009 .
/
2,44%
9,39%

2010.
/
30,62%
9,02%

83,88%

85,66%

44,84%

3,18%
/
12,94%
/
/
/
100%

0,53%
/
1,98%
/
/
/
100%

7,69%
/
7,83%
/
/
/
100%

У Установи културе „Вук Караџић“ чији је онивач Градска општина Звездара је деветоро запослених.
Међутим, њихове плате не финансира Оснивач. Од укупног броја запослених образовна и полна
структура показује да 55,5% има високо образовање, од чега је један магистар/доктор наука, а 44,4%
средње образовање и да 66,6% чине жене, 33,3% мушкарци.
Табела 4: Број и структура запослених у установи култури Градске општине Звездара
Укупан број запослених
9

Мушки
3

Женски
6

ОШ
/

ССС
4

ВШ
/

ВСС
4

Мр/Др
1

Општина Звездара подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије повременим финансирањем одлазака на семинаре, конференције,
предавања, курсеве.
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Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Звездара три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за програме,
2. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе,
3. Недовољно учешће грађана у културном животу општине.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Подстицање сарадње културе и привреде,
2. Културни аматеризам,
3. Савремено стваралаштво.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
Установу културе „Вук Караџић“ основала је Градска општина Звездара 2006. године. Циљеви ове
установе су: продукција високо квалитетних уметничко позоришних форми, алтернативних уметничких
програма и нових уметничких тенденција; регионална и међународна копродукција, партнерство на
пројектима савременог позоришта, плеса и музичке културе; реализација самосталних или партнерских
инклузивних пројеката; афирмација и приказивање дела младих уметника; развијање едукативних
програма за децу и младе.
 Просторни капацитети
Зграда у којој се налази установа саграђена је 1953. године. Зграда је уступљена и користи се без
надокнаде. Укупна површина простора изсноси 3.256 м². Установа има две сале од којих је једна
2
2
површине 557 м , капацитета 400 места за седење, а друге 282 м , капацитета 187 места за седење. За
2
друге програме Установа користи: два фоајеа укупне површине 350 м , мултимедијалну салу површине
2
2
100 м капацитета 100 места за седење, и балетску салу површину 250 м .
Установа има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Установа културе „Вук Караџић“ има 12 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Делатност Установе културе „Вук Караџић“ организована је кроз: позоришни, књижевни, музички,
изложбени и едукативни програм кроз које се реализују различите активности као што су културнообразовне, концерти, позоришне представе, филмске и књижевне вечери, филмске и видео пројекције,
изложбе и манифестације.
Табела 5: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
Биоскоп
пројекције
концерти
позоришне представе

Број
програма у
2010.
години
2
30
/
10
/
/
5
167

Број
публике
150
2.080
/
3.600
/
/
Н.П.
34.793

Највише посетилаца у 2010. години било је на позоришним представама, затим на наступима КУД-ова и
књижевним вечерима.
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Приказ 2: Укупан број премијера и тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
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Највише премијера изведено је 2008. године.
Број посетилаца на годишњем нивоу у посматраном периоду има узлазну тенденцију.
Највећа посећеност Установе је у периоду октобар-децембар. У просеку цена улазница за програме
износи 500 динара. Постоје попусти за ђаке, пензионере, студенте и групне посете.
Од програма за младе Установа је реализовала пројекат међународних летњих радионица на тему
извођачких уметности под вођством стручних педагога из иностранства; пројекат „Путеви и странпутице“
који се састојао од низа радионица, панел-дискусија и семинара на одређене теме из представа са
репертоара УК УК-а; пројекат „Млада српска сцена“ у оквиру кога су реализовани позоришни пројекти
младих српских аутора, као и стварање стваралачке платформе намењене младој позоришној публици.
У оквиру свог инклузивног програма, Установа културе „Вук Караџић“ је успешно реализовала две плесне
представе („Крива за Гауса“ и „РЕСЕТ“) настале у коопродукцији са групом „Хајде да...“ у којој, уз
професионалне плесаче, учествују и особе са инвалидитетом. У склопу овог програма организован је и
низ плесних радионица намењених особама са инвалидитетом. У оквиру програма „Звуци из срца“
одржавани су једномесечни концерти штићеника дома за децу са оштећењима у развоју „Срце у јабуци“.
Развијену сарадњу има са основним и средњим школама са територије општине Звездара, а на
окружном нивоу са Факултетом драмских уметности и Факултетом музичке уметности.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Установи културе „Вук Караџић“ је 9 стално запослених. Од укупног броја
стално запослених, 5 имају високу стручну спрему, међу којима је и магистар наука, а 4 средњу стручну
спрему. Број жена је 6, а 3 су мушкарца. Просек старости запослених 49 година.
Приказ 3: Полна, образовна и старосна структура запослених
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ССС

Највише запослених старости је
између 50 и 60 година.
Поред стално запослених, Установа
„Вук Караџић“ има и 2 запослена на
одређено време, 2 хонорарна
сарадника и 3 волонтера, а има
потребу за још волонтера који би били
ангажовани као разводници.

 Буџет
Извори финансирања показују да се Установа културе „Вук Караџић“ највећим делом финансира из
сопствених средстава, затим средствима из буџета Града и општине Звездара, а у 2009. години имала је
и средства из републичког буџета.
Приказ 4: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Структура буџета, у који је установа урачунала средства добијена од Оснивача, Града и Републике, а без
сопствених средстава, показује да ниједна ставка не доминира над осталим. У посматраном периоду
уочава се да је проценат за програме био највећи у 2010. години и да је то највећа ставка у буџету исте
године. Укупан буџет установе је варирао тако да је 2009. године био најмањи, а наредне године највиши
за посматрани период.
Табела 6: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Структура буџета
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

85.028,09 еур

78.383,71 еур

152.243,99 еур

6.923.990,75 дин
107.170,94 еур

7.362.636,75 дин
89.894,57 еур

15.683.430,00 дин
121.024,15 еур

8.727.122,39 дин

8.443.859,83 дин

12.467.315,00 дин

81.130,63 еур

102.207,87 еур

94.924,31 еур

6.606.613,24 дин
273.329,66 еур

9.600.457,00 дин
270.486,15 еур

9.778.637,00 дин
368.192,45 еур

22.257.726,38 дин

25.406.953,58 дин

37.929.382,00 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 80.153.580,33 дин, односно
876.589,36 евра, из буџета Оснивача.
Табела 7: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Износ

Финансијер

Година

Набавка опреме

ГО Звездара

2008.

278.678,91

22.693.325,20

Адаптација простора

ГО Звездара

2009.

455.016,30

42.740.000,00

Набавка опреме

ГО Звездара

2010.

142.894,15

14.720.255,13

еур

дин

Потребе за будућим приоритетним улагањима нису наведене.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: недостатак новчаних средстава за техничке потребе, за
покривање материјалних редовних трошкова и продукције, и недостатак финансија за нове програме и
пројекте.
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БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Библиотека је основана 1945. године под називом библиотека V рејона на иницијативу грађана Звездаре,
који су спровели акцију прикупљања књига. До почетка 60-тих година ХХ века Библиотека је била једина
институција културе у овом делу града. Садашњи назив носи од 1959. године. Датум рођења Вука
Караџића, 8. новембар, Митровдан, се слави као дан Библиотеке на Звездари.
Поред централног одељења, Библиотека „Вук Караџић“ има и неколико огранака: „Радоје Домановић“,
где је смештено одељење за рад са децом, „Блажо Шћепановић“, „Станислав Винавер“, „Драгиша
Витошевић“, „Бранко Миљковић“ и „Јефимија“.
У периоду од 1987. до 2001. Библиотека је била издавач часописа за књижевност и културу „Расковник“
(од броја 47 до 100).
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи је изнајмљен и установа га користи с накнадом. Зграда у којој се налази
централно одељење саграђена је 1961. године. Укупна површина простора је 262 м². Библиотека има
2
читаоницу површине 72 м , капацитета 18 места за седење. Има простора за одржавање јавних програма
као што су филмске пројекције и музичко-сценски програми. У огранку „Бранко Миљковић“ налази се и
галерија која представља једини изложбени простор на Звездари.
Техничка опремљеност
Библиотека има 12 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету, а корисницима је доступно 6
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 80.587 јединица. 39
Приказ 5: Број набављених издања у периоду 2008-2010. године
Највише издања набављено је током 2009.
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 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима као што су: књижевне вечери, трибине, предавања,
изложбе, радионице и концерти. У периоду од 2008. до 2010. године у Библиотеци је укупно одржано 25
књижевних вечери,19 предавања, 59 изложби, 373 радионица, и 458 осталих пратећих програма. Улаз за
пратеће програме је бесплатан.
Приказ 6: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Податке о структури библиотечког фонда немамо, јер је у време нашег истраживања процес уноса фондова огранака био у току.
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Од програма за децу, Библиотека традиционално организује неколико активности: Ликовно–литерарни
конкурс „Одшкрини врата прошлости, да сачуваш будућност“ који се сваке године од септембра до
новембра одржава за предшколце, основце и средњошколце са Општине Звездара у сарадњи са
„Пријатељима деце Звездаре“, а „Мали Пјер“, општинско такмичење за најбољу карикатуру, такође у
сарадњи са „Пријатељима деце Звездаре“ сваке године у фебруару месецу; Сваке године се организује
Такмичење за најбољег рецитатора ученика школа са Звездаре као и традиционално општинско
такмичење; „Ђачка песничка сусретања“ - општинско такмичење за најбољег песника.
За младе су одржавани садржаји као што су: Отворена врата за борбу против наркоманије и осталих
болести зависности, у сарадњи са Канцеларијом за превенцију од болести зависности, семинари „Cariera
anAcademia“, „Парламентаризам“ за ученике средњих школа у сарадњи са Канцеларијом за младе и
Ученичким парламентом средњих школа на Звездари, радионице „Најбоља иновација средњошколаца
Србије“, „Финансијска писменост“, у коју су биле укључене и особе са инвалидитетом.
Од новембра 2009.године сваког првог утурка у месецу одржава се Хумористичко-сатирични програм „Ми
чекамо унуке“ немењен старијој популацији. Библиотека учествује у манифестацији „Ноћ музеја“ од 2007.
године. Такође, учествује у пратећим програмима Међународног фестивала дечијих позоришних
представа „Позориште звездариште“. Током фестивала 2010. године одржано је пет забавно –
едукативних радионица под називом „Волим да читам, а имам и шта“ у којима су издавачи представљали
на разне начине и из различитих углова процес издавања књиге и њеног доспећа до руку детета
(читаоца). Током ових радионица су били организовани наградни квизови за учеснике. Издавачке куће
које су учествовале у овом програму, а чије је седиште на Општини су: „Креативни центар“,
„Моно&Манана“, „Евро-Гиунти“, „Отворена књига“ и Библиотека града Београда.
Табела 8: Број уписаних чланова Библиотеке и тенденција кретања броја чланова по категоријама
у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.

2009.

2010.

19.604
9.219
3.863
29.153
61.839

15.670
7.113
2.595
26.693
52.071

17.526
6.449
3.418
33.701
61.094

Приказ 7: Структура чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја чланова по
категоријама у периоду 2008-2010. године
Одрасли
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Структура уписаних чланова Библиотеке показује да нешто више од половине чланства чине одрасли,
затим деца до 14 година старости, средњошколци и студенти.
Приказ 8: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и корисника пратећих
програма у периоду 2008-2010. године
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Укупан број уписаних чланова Библиотеке и број посетилаца пратећих програма, варира, тако што се у
2009. години бележи пад у односу на претходну годину, и раст у односу на наредну годину.
 Запослени
У Библиотеци на Звездари је 17 запослених на неодређено време. Поред руководиоца – библиотекара,
још је 5 библиотекара, 6 самосталних књижничара, 2 књижничара и 3 спремачице. Библиотека има и
једну запослену на одређено време и библиотекара-волонтера.40
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: недостаје још један библиотекар и недовољно
средстава за хонорарне сараднике.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВУК КАРАЏИЋ“ - ИПМ
Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ основано је 1978. године. Главни циљеви Друштва су
очување традиције, представљање традиције и Србије у земљи и иностранству, дружења, путовања и
склањање омладине са улице.
У оквиру Друштва постоје две секције – фолклорна и музичка (оркестар). Фолклорну секцију чине први
извођачки ансамбл и омладински ансамбл.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде од стране фабрике Индустрија прецизне
механике и у њему постоје услови за извођење програма.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Вук Караџић“ не располаже ни са једним компјутером нити има приступ
интернету.
 Чланство и кадрови
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине управa и стални чланови Фолклорна секција је бројнија
од музичке. Чланарина се плаћа на годишњем нивоу и износи 1.000 динара.
Табела 9: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

100

80

75

Повремени
чланови

0

0

0

УКУПНО

100

80

75

 Репертоар
Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ изводи: Игре из западне Србије, Игре из села Грачца, Веселе
шопске игре, Влашке игре, Влашко надигравање, Циганске игре, Игре из источне Македоније, Игре из
Војводине, Игре из Врања, Чобанско надигравање - тројно, Игре из Лесковца, Гламочко немо коло, Игру
Биљана.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Вук Караџић“ је имао приближно око 50 наступа. Највише наступа
КУД је имао у Београду а најмање у иностранству.

40

http://bgb.rs/opstinske/cir/05/flsh/glavna.htmlм, приступљено фебруара 2012. године
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Табела 10: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

8-10
10-15
10-15
28-40

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

2
3
4
9

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

2
1
1
4

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

2010.
2009.
2008.
Укупно:
Н.п – нема података

Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице.
КУД „Вук Караџић“ је навео сарадњу на локалном нивоу са КУД-овима из Калуђерице, Лештана и
Врчина а на међународном нивоу са КУД-ом из Грчке. Друштво има чланство у Савезу аматера Србије и
Савезу радничких КУД-ова.
 Буџет
Друштво се највећим делом финансира из сопствених прихода, али део буџетских средстава чине и
средстава из Општине. КУД „Вук Караџић“ наводи само изворе финансирања за 2009. и 2010. годину. У
2010. години буџет Друштва је опао у односу на претходну годину. У наведене две године највише
средстава је издвојено за хонораре.
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Приказ 9: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2009-2010. године
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Табела 11: Висина и структура буџета у периоду 2009-2010. године
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.
Н.п

2009.
/

2010.
/

Н.п
Н.п

/
3.300,31 еур

/
3.009,27 еур

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

310.000,00 дин
159,69 еур
15.000,00 дин
3.460,00 еур

310.000,00 дин
145,61 еур
15.000,00 дин
3.154,88 еур

Н.п

325.000,00 дин

325.000,00 дин

Н.п – нема података

 Проблеми
Као проблеме у раду КУД „Вук Караџић“ је навео следеће: могућност губитка простора у случају рушења
ИПМ-а и неадекватно грејање; недостатак техничке опремљености, телефона, компјутера и интернета;
недовољно финансирање; немогућност одржавања програма, пројеката и путовања, недостатак
превоза.
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КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“41
Године 1978. основано је Културно уметничко друштво „Слободан Пенезић Крцун“ које је 1993. године
преименовано у Културно уметничко друштво „Свети Сава“. У оквиру Друштва постоји пет секција –
фолклорна, музичка (народни и омладински оркестар), певачке групе (етно певачка група и соло певачи),
хор, студио за покрет и игру. Фолклорну секцију чине десет ансамбала. У оквиру КУД - а се налази
радионица за израду ношњи и реквизита. Друштво броји 560 чланова. Фолклорна секција је најбројнија,
броји око 350 чланова и изводи 65 кореографија (одрасли) а дечји ансамбл изводи 29 кореографија. КУД
„Свети Сава“ највише наступа има у иностранству. Чланарина се плаћа 400 динара а школа фолклора
1.500 динара. Друштво користи простор који им је уступљен од стране Општине. КУД „Свети Сава“ се
највећим делом финансира из сопствених прихода (99%), али део буџетских средстава чине и средстава
из Општине (1%). Као проблем у раду КУД је навео нерешен правни статус.

УДРУЖЕЊЕ УМЕТНИКА „ДЕЗ ОРГ“
Удружење је основано 2005. године са седиштем на општини Звездара. Главни циљеви овог удружења
су: научно и стручно истраживање културе, уметности и дизајна; развијање и унапређење културне и
уметничке сцене у земљи; образовање кадрова из области културе и уметности, као и других лица
заинтересованих за ову област.
 Просторни капацитети
Удружење користи приватне просторије председнице удружења и у њему не постоје услови за извођење
програма.
 Техничка опремљеност
Сви рачунари који се користе за пројекте ДЕЗ ОРГ-а су у приватном власништву. У употреби је кабловски
интернет.
 Чланство и кадрови
У удружењу нема запослених лица, већ су то стални и повремени активисти и активисткиње.
Табела 12: Број активиста удружења
Број
Оснивачи/це

11

Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње

УКУПНО

3
5
11

 Активности и публика
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности, чланови Удружења ДЕЗ ОРГ навели су:

41



Пројекат „О уметности и нашим погледима на свет“ - објављивање књиге ауторки из Румуније.
Пројекат је реализован 2008. године у партнерској сарадњи са Галеријом савремене уметности из
Панчева;



Организација и додела годишње награде „Димитрије Башичевић Мангелос“ намењене младим
визуелним уметницима (2006-2011. год). Уз доделу награде, организоване су пратеће активности
– трибине, кустоске радионице, самосталне и групне изложбе. Средства за овај пројекат
обезбеђена су уз помоћ домаћих и страних финансијера (Секретаријат за културу Београда,
Министарство културе Републике Србије, Градска управа за културу Нови Сад, Покрајински

Аудио запис разговора са представником Друштва од 13.10.2011.
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секретаријат за културу Војводине, Канцеларија за младе, Фонд за отворено друштво-Београд,
ЕРСТЕ Фондација, Trust For Mutual Understanding, Foundation for Civil Society, Америчка амбасада
у Београду. И овај пројекат реализован је у партнерској сарадњи са удружењима и установама
културе, као што су : „Фонд Илије и Димитрија Башичевића“, Контекст колектив, Независна
уметничка асоцијација – Ремонт, Музеј савремене уметности из Београда, Музеј савремене
уметности Војводине;


Пројекат „Поновна посета Београду“ - дводневно дешавање интимног формата за појединачну
публику са учешћем међународног избора уметника из 2008. године који су подржали
Секретаријат за културу Београда и Министарство културе Републике Србије;



„Поновна посета Београду. Ротердам поново посећен“ (2009. године) - објављивање публикације
поводом пројекта „Поновна посета Београду“ из 2008. године и „Упит у локацију. Хотел Њујорк“
(Ротердам, 2007.) Финансијска подршка стигла је од Секретаријата за културу Београда и
Министарства културе Републике Србије;



Форум „Уметник као публика“ - публика о радовима визуелне уметности, организован у
партнерској сарадњи са културним центром РЕКС из Београда 2010. године. Финансијски су га
подржали Фонд за отворено друштво, Амбасада Холандије у Београду, Аустријски културни
форум, Београдска независна култура НА СОПСТВЕНИ ПОГОН.

Будући да је план активности ДЕЗ ОРГ-а укључивао и промовисање рада чланова удружења, одржано је
десетак самосталних изложби које су промовисале рад чланова, као и пет групних изложби које су
обухватиле рад чланова и колега из исте генерације уметника.
Такође, истакнуто је да постоји добра сарадња са другим удружењима и организацијама у области
културе и да, иако не постоји значајнија сарадња са медијима, уживају подршку информативних интернет
портала. На националном нивоу удружење ДЕЗ ОРГ члан је асоцијације Независна културна сцена
Србије, док на међународном нивоу нема чланство у некој професионалној мрежи или асоцијацији.
 Буџет
Програми и пројекти ДЕЗ ОРГ-а највећим делом финансирани су из републичког и градског буџета.
Такође, значајна средства стижу и из фондација у области културе.
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Приказ 10: Извори буџета удружења у периоду 2008-2010. године
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Структура буџета овог удружења, тј. подаци о средствима утрошеним за реализацију програма, плате и
текуће трошкове нису били доступни. У „ДЕЗ ОРГ“-у активисти не плаћају чланарину.
 Проблеми
Чланови удружења ДЕЗ ОРГ истакли су да су постојећи простори у граду, који су намењени уметности и
култури административно нефункционални и неадекватни. Удружењу недостаје канцеларијски простор
али и јавни простор за одржавање програма. Такође, проблем представља и непостојање релевантних
фондова за савремену уметност у Србији; недовољна средства за исплату хонорара ауторима пројеката
итд. Што се тиче људских ресурса и кадрова, истакнуто је да не постоји заинтересованост чланова за
опште интересе и да је неопходна већа професионалност и колегијалност на независној уметничкој
сцени. Наглашено је да постоји велика потреба за успостављањем бољег система у области савремене
уметничке продукције, почев од основног образовања, преко адекватног образовања новинара и
81

медијских кадрова задужених за културу. Немогућност пласмана уметничких радова због непостојања
уметничког тржишта у земљи такође је једна од важних ствари којима би требало да се позабави
друштво и држава.

ФИЛХАРМОНИЈА МЛАДИХ „БОРИСЛАВ ПАШЋАН“
Филхармонија младих „Борислав Пашћан“ основана је 1978. године као удружење грађана и једина
омладинска филхармонија на Балкану. Од настанка континуирано вежба и концертира. Једине паузе у
деловању наступиле су када је умро оснивач 1981. године и када је оркестар исељен из просторија
Београдске филхармоније у току зиме 2002. и 2003. године, због проблема са грејањем. Маестро Ђорђе
Павловић је пети професионални диригент. Уз пет професионалних, оспособљено је још шеснаест
асистената, сада диригената. Концерти су извођени у највећим домаћим концертним дворанама (КНУ,
Центар Сава, велика сцена Народног позоришта, Дом синдиката) али и на отвореним сценама и јавним
просторима (Зоолошки врт, Теразије, стадиони, домови за децу ометену у развоју итд). Од настанка до
данас, кроз оркестар је прошло 1600 младих музичара од којих је 70% наставило да се бави музиком
(чланови професионалних оркестара - Народног позоришта, Београдске филхармоније, Симфонијског
оркестра РТС-а, Биг Бенда итд).
 Просторни капацитети
Филхармонија користи простор који им је уступљен без накнаде – оркестарска сала Народног позоришта
у Београду. У оквиру НП постоје две сцене, па тако Филхармонија располаже и простором за наступе.
 Техничка опремљеност
Филхармонија младих „Борислав Пашћан'' не располаже компјутерском опремом. По потреби се користе
приватни рачунари са АДСЛ интернет приступом.
 Чланство и кадрови
У оркестру нема запослених лица, већ су то хонорарни сарадници (од три до пет хонорарних сарадника један диригент, два стручна сарадника, два музичка манипуланта). Они се ангажују повремено и према
расположивим средствима. Филхармонија никада није уводила обавезну чланарину за своје чланове.
Табела 13:Структура Оркестра и број чланова у свакој од инструменталних група:
Инструментална група
Виолина 1
Виолина 2
Виоле
Виолончела
Контрабас
Дрвени дувачи
Лимени дувачи
Укупно чланова

Број чланова по групи
10 до 16
10 - 16
4
4
4
16
14
70 до 80

 Репертоар
Оркестар изводи композиције око 45 светских композитора. На репертоару се налазе дела Моцарта,
Бетовена, Чајковског, итд. Такође, на репертоару су и дела домаћих композитора Мокрањца, Христића,
Коњовића и Божића. Филхармонија изведе просечно двадесет концерата годишње.
Наступали су на манифестацијама као што су БЕМУС, БЕЛЕФ, НИМУС, НОМУС, НУШИЋИЈАДА итд.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године Филхармонија младих „Борислав Пашћан“ имала је укупно 58 наступа.
Највише концерата Филхармонија је имала у Београду, знатно мање у другим градовима у земљи, док
гостовања у иностранству није било уопште. Подаци о броју публике на наступима не постоје јер
улазнице нису продаване, тако да је евиденција о посети изостала.

82

Табела 14: Број наступа у периоду 2008-2010. године
година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

16
16
20
52

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

4
2
/
6

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

/
/
/
/

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

2010.
2009.
2008.
Укупно:
Н.п – нема података

Филхармонија младих „Борислав Пашћан“ истакла је да недовољно сарађује са другим хоровима,
оркестрима, установама и удружењима. Оркестар нема чланство у некој професионалној
мрежи/асоцијацији на националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Филхармонија се највећим делом финансира из градског буџета, али део средстава добијан је и из
републичког и општинског буџета. Сопствених прихода није било због непостојања чланарине. Такође, на
концертима је улаз слободан и нема прихода од продаје улазница. У наведене три године највише
средстава је издвојено за програме, потом за хонораре и текуће трошкове.
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Приказ 11: Извори и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Текући трошкови

Табела 15: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Структура буџета
2008.
Средства за
реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2009.

2010.

9.824,17 еур

10.646,15 еур

7.280,49 еур

800.000,00 дин

1.000.000,00 дин

750.000,00 дин

6.754,12 еур

4.258,46 еур

4.368,29 еур

550.000,00 дин
3.070,05 еур
250.000,00 дин
19.648,34 еур

400.000,00 дин
6.387,69 еур
600.000,00 дин
21.292,29 еур

450.000,00 дин
2.912,19 еур
300.000,00 дин.
14.560,97 еур

1.600.000,00 дин

2.000.000,00 дин

1.500.000,00 дин

 Проблеми
Као главне проблеме у раду у Филхармонији младих навели су лошу техничку опремљеност и недостатак
гудачких инструмената (виоле, виолончела). Такође, истакли су да се, и поред одличних препорука свих
релевантних институција, организација и појединаца, оркестар суочава са притисцима и неодобравањем
једног дела стручне јавности (професора средњих музичких школа) који су против постојања овог
омладинског оркестра. Подршка Секретаријата за културу Београда, Народног позоришта и
Министарства за културу Републике Србије омогућава да Филхармонија младих опстане и настави да
''производи'' младе кадрове који у свету музике постижу запажене резултате.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Основни подаци о општини42
Градска општина Земун налази се у југоисточном делу Срема, испод
сремске заравни на десној обали Дунава, недалеко од ушћа Саве.
Простире се на површини од нешто више од 15.026 ha и граничи са
општинама: Сурчин, Стара Пазова и Нови Београд, а преко Дунава са
општином Палилула. Територијално, историјски, политички, културно,
економски и саобраћајно везана је за Београд, у чијем је саставу од
1934. године.
Општина Земун у свом саставу има катастарске општине: Земун, Земун поље, Батајницу и Угриновце у
43
којима према последњем попису из 2011. године живи 166.292 становника.
Први назив Земуна је Таурунум, а најстарији писани трагови о његовом данашњем имену датирају из XII
века. Настао је од словенске речи „землин“ и претпоставља се да се име везује за земљани град.
У општини Земун налази се 21 основна и 8 средњих школа, 3 високе школе и 1 факултет. Од локалних
штампаних медија постоје: „Земунске новине“, „Земунац“, „Земунски кровови“ и „Земун прес“.
Међународни салон карикатуре, Међународни фестивал монодраме и пантомиме су манифестације које
организује Градска општина Земун преко Програмског савета. Дан општине је 5. новембар, датум када је
српска војска ослободила Земун у Првом светском рату. Славa Градске општине Земун је Крстовдан који
се слави 27. септембра.
Администрација у култури
Управа Градске општине Земун организована је као јединствени орган са 8 унутрашњих организационих
јединица, одељења и служби. За послове културе задужено је Одељење за друштвене делатности и
привреду у оквиру кога једна запослена ради на пословима културе, вере и спорта.
У оквиру већа ГО не постоји члан који је ресорно надлежан за културу. Од радних тела надлежних за
питања у култури постоје: Комисија за образовање, културу и физичку културу, стално радно тело
Скупштине ГО Земун, Комисија за споменике и називе улица и тргова, повремено радно тело Скупштине
ГО Земун, и Комисија за културу, радно тело Већа ГО Земун. Мандат ових тела траје 4 године, а број
чланова у њима креће се између 4 и 8. Чланови се бирају из реда одборника или културних радника,
познатих широј јавности са пребивалиштем на територији општине Земун.
Од општинских прописа који се односе на културу постоји Одлука о сталним манифестацијама у области
културе од значаја за ГО Земун („Сл. лист града Београда“ бр.5/11).
Од стретешких планова општине постоје следећа документа: Стратегија развоја туризма (2010-2016),
Локални акциони план за младе (2011-2015) којима је обухваћена култура, затим Локални акциони план
за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (2010-2014), Локални акциони план за
запошљавање за 2011. годину, Локални еколошки акциони план (2011-2016).
Актери у култури
На територији Градске општине Земун налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда, установе из приватног сектора, као и удружења грађана која се баве културом и уметношћу.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Библиотека „Свети Сава“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач Град Београд,
2. Завичајни музеј Земуна, као Одељење Музеја Града Београда, оснивач Град Београд,
3. Позориште лутака „Пинокио“, оснивач Град Београд,
4. Галерија „Икар“ која делује при Дому ваздухопловства.
Установе из приватног сектора су:
1. Опера и театар „Мадленијанум“,
2. Уметнички атеље и галерија Чубрило,
3. Галерија „107“.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Земун су:
42

http://www.zemun.rs/cms/o-zemunu/o-zemunu и http://sh.wikipedia.org/wiki/Zemun_%28op%C5%A1tina%29, приступљено јануара
2012. године
43
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

КУД „Бранко Радичевић“,
КУД „Батајница“,
КУД „Седмица“,
КУД „Врбица“
Ансамбл народних игара и песама „Таурунум“,
Земунски мали уметнички центар (ЗМУЦ),
Земунски камерни оркестар,
Друштво ликовних и примењених уметника Земуна у оквиру кога функционише Галерија „Стара
Капетанија“,
Позориште аматера Батајница,
Удружење уметника и љубитеља уметности „Широка стаза“,
НВО Центар за очување амбијенталне целине „Кула Гардош“,
Истер театар,
Клуб књижевника „Иво Андрић“,
Клуб матичне културе Земун,
Удружење грађана „Контекст“,
Хор „Viva Vox“.

Непокретна културна добра
На територији општине Земун налази се 35 непокретних културних добара и 12 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Земун
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

32

28

4

/

Просторна културно-историјска целина

1

/

1

/

Археолошко налазиште

2

2

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

35

30

5

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Ичкова кућа, угао Бежанијске 18 и Светосавске 23; Кућа породице Карамата,
Караматина 17; Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, Главна 6; Ливница „Пантелић“, Гајева 15.
Просторне културно историјске целине: Старо језгро Земуна
Културна добра
Споменици културе: Богородичина црква у Земуну, Рајачићева 4; Царинарница, Змај Јовина 26; Црква
Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Батајници, Пуковника Миленка Павловића 2; Црква Св. Димитрија
(Харишева капела), Гробљанска 5; Црква Св. Тројице у Земуну, угао улица Младих горана 72 и
Светотројичина; Дом српске православне црквене општине, Светосавска 22; Контумацка капела Св.
Арханђела Михаила и Гаврила у Земуну, Градски парк 3; Контумацка капела св. Рока, Градски парк 3;
Кућа Афродите Биало, Главна 45; Кућа Буровца на Гардошу, Висока 27; Кућа др Саве Недељковића,
Цара Душана 41; Кућа инж. Павла Хорвата, Ивићева 4; Кућа породице Марковић, Господска 14,
Магистратски трг 11; Кућа са сунчаним сатом, Главна 23; Кућа у Улици Главна бр. 7 у Земуну; Магистрат,
Магистратски трг 3; Николајевска црква у Земуну, Његошева 43; Српска школа у Горњој вароши,
Светотројичина 4; Спиртина кућа, Главна 9; Земунска гимназија, Градски парк 1; Земунска пошта, Главна
8; Земунска тврђава, Гардош; Земунско гробље на Гардошу; Евангелистичка црква у Земуну, Тошин
бунар 2; Црква Св.Георгија у Угриновцима, угао улица Београдске и Косанчић Ивана; Зграда Команде
ваздухопловства у Земуну, Авијатичарски трг 12; Зграда Дечијег дома краљице Марије у Земуну, Цара
Душана 57; Основна школа „Краљица Марија“ у Земуну, Првомајска 79.
Археолошка налазишта: Антички Таурунум, Земун; Брестове међе, Земун.
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Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Вила Светозара Мићовића, Прегревица 50; Основна школа „Бошко
Палковљевић Пинки“, Несврстаних земаља 5, Батајница; Стара зграда Пољопривредног факултета,
Немањина 6; Биндерова кућа, др Петра Марковића 4; Зграда Водне заједнице у Земуну, Авијатичарски
трг 10; Кафана „Бели медвед“ у Земуну, Василија Василијевића 10; Стара капетанија у Земуну, Кеј
ослобођења 8; Фабрика „Телеоптик“, Цара Душана 139-141.
Објекти сакралне архитектуре: Црква Блажене Деве Марије у Земуну, Велики Трг.
Целине: Модернистичка целина Земуна - границе: улица 22. октобра, Карађорђев трг, Карађорђева,
Николаја Островског, Авијатичарски трг.
Археолошка налазишта: Шанчине - Сакуле у Угриновцима; Комплекс локалитета на десној обали Дунава
узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле у Земуну.
Финансирање културе
Располажемо само подацима о издвајањима за културу у 2009. и 2010. години. Друге податке везани за
финансирање нису достављени.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Буџет
oпштинe у
еврима

Буџет oпштинe у
динарима

2010.
2009.
2008.

Н.П.
Н.П.
Н.П.

Н.П.
Н.П.
Н.П.

Општински
буџет за
културу у
еврима
95.090,41
88.872,49
Н.П.

Општински
буџет за
културу у
динарима
9.795.748,18
8.347.855,00
Н.П.

% од укупног
општинског
буџета
Н.П.
Н.П.
Н.П.

Н.П. – нема података

Општина учествује у финансирању инвестиционих радова на објектима установа културе. Тако на
пример, у време писања овог извештаја у јануару 2012. године отворена је реновирана зграда Дома
културе у Угриновцима. Општина Земун започела је 2010. године радове на комплетној реконструкцији
зграде Дома културе у Угриновцима - реконструкција крова, спољашности и унутрашњости. Осим
декоративне фасаде уређени су ентеријер и сцена са најсавременијом расветом и техником што
44
омогућава извођење свих врста музичко-сценских програма.
Градска општина Земун суфинансира манифестације у култури: Лето на Гардошу, Лето на Кеју, Лето на
Лиду, Међународни салон карикатуре, Међународни фестивал монодраме и пантомиме.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Земун, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недовољна стручност и бројност кадрова,
2. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Неговање традиције и заштита културне баштине,
2. Едукација запослених у култури,
3. Опремање установа културе.
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http://www.zemun.rs/cms/vesti/otvoren-dom-kulture-u-ugrinovcima, приступљено јануара 2012. године
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БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“
Данашња библиотека у Земуну наставља традицију Славеносербске библиотеке земунске основане 27.
јануара 1825. године, чији је номинални оснивач био трговац Мојсеј М. Лазаревић. После Другог светског
рата Библиотека је званично почела да ради 1946. године под називом Градска библиотека Земун.
1989. године библиотека у Земуну постаје део мреже Библиотеке града Београда. За време
бомбардовања 1999. године, Библиотека је пресељена у простор у зграду у улици Петра Зрињског бр.8,
од када носи име „Свети Сава“.
поред централног одељења, Библиотека има и неколико огранака: Горњи град, Нова Галеника,
Карађорђев трг, Земун поље, Батајница, Нови град, Сурчин и Добановци.45
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи је уступљен и установа га користи без надокнаде. Укупна површина
простора је 650 м². Библиотека има читаоницу површине 150 м², капацитета 80 места за седење и 100 за
стајање. За јавне програме Библиотека користи простор читаонице.
Техничка опремљеност
Библиотека има 30 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је на
располагању 10 компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број јединица у оквиру библиотечког фонда је 89.078. Структура библиотечког фонда према броју
јединица показује да је највише белетристике 54.260 (60,91%), затим дечије књиге 21.253 (23,86%) и
стручне и научне књиге 13.565 (15,23%).
Приказ 1: Структура библиотечког
фонда
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Приказ 2: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Немамо податак о броју набављених књига 2008. године, па се једино закључује да је број набављених
књига 2010. године нешто мањи у односу на претходну годину.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности као што су:
књижевне вечери, предавања, изложбе и радионице.
У периоду од 2008. до 2010. године укупно је у Библиотеци одржано 16 књижевних вечери, 42
предавања, 127 изложби, 31 радионица. Улаз за пратеће програме је бесплатан.
Приказ 3: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Извор:http://bgb.rs/opstinske/cir/06/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012. године
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Од 2003. године, Библиотека у сарадњи са удружењем Пријатељи деце Земуна, организује
манифестацију Читалачка значка која се одржава у периоду октобар-мај.
Табела 3: Број уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Број уписаних чланова
2008.
2009.
2010.

Категорија
Деца до 14
година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

7.968

8.645

8.375

1.454
921
3.187
13.530

1.369
962
3.902
14.878

1.111
728
4.106
14.320

Приказ 4: Структура чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја чланова по
категоријама у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деца
основношколског узраста, затим одрасли, средњошколци и на крају студенти. Број чланова једино у
категорији одрасли показује благ пораст у посматраном периоду.
Приказ 5: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца изложби
у периоду 2008-2010. године
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За разлику од укупног броја чланова Библиотеке, број посетилаца изложби у посматраном периоду
показује раст.
 Проблеми
Библиотека није навела проблеме у раду.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ основано је 1921. године. Главни циљеви Друштва су
социјализација младих, образовање у културном и традиционалном духу.
У оквиру Друштва постоје три секције – фолклорна, мизичка и певачка. Фолклорна секција је подељена у
четири групе.У оквиру КУД-а функционише и школа фолклора.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде од стране цркве.
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 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Бранко Радичевић“ располаже са једним компјутером који има приступ
интернету.
 Чланство и кадрови
Друштво има два запослена лица, а КУД- чине стални чланови фолклорне, певачке и музичке секције.
Табела 4: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

250

250

250

Повремени
чланови

0

0

0

УКУПНО

250

250

250

 Репертоар
Чланови Културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ изводе игре из свих крајева Србије.
 Активности и публика
КУД „Бранко Радичевић“ није навео број наступа и публике у периоду од 2008-2010. године.
 Буџет
Друштво није навело своје изворе финансирања нити висину и расподелу буџета.
 Проблеми
Као проблеме у раду КУД „Бранко Радичевић“ наводи неадекватан простор за рад и недостатак
финансија.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „БАТАЈНИЦА“46
Културно уметничко друштво „Батајница“ основано је 2005. године. У оквиру Друштва постоје три секције
– фолклорна, певачка и музичка. Друштво има око 100 чланова и нема запослених лица. Чланарина се
плаћа и износи 1500 динара на месечном нивоу. Чланови Културно уметничког друштва „Батајница“
изводе око 14 кореографија. За своје активности Друштво користи простор који им је уступљен без
накнаде.

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „СТАРА КАПЕТАНИЈА“/ДРУШТВО ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНИКА
Друштво ликовних и примењених уметника Земуна је оснoвало 1985. године Уметничку галерију „Стара
капетанија", са циљем организовања самосталних и групних изложби из земље и иностранства. На тај
начин, желели су да побољшају културну понуду Земуна, афирмишу ликовну и примењену уметност.
 Просторни капацитети
Галерија се налази у објекту који је подигнут 1908. године. Галерија користи простор који им је уступљен
без накнаде. Објекат има приступ особама са инвалидитетом. Галерија има две изложбене просторије са
2
2
око 75 м изложбене површине. Укупна површина простора који Галерија користи је 90 м а Галерија
2
поседује и свој депо који заузима 8 м .
 Фонд
Галерија нема свој фонд.

46

Аудио запис разговора са представником Друштва од 23.09.2011.
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 Техничка опремљеност
Уметничка галерија „Стара капетанија" располаже са једним компјутером и има приступ интернету.
 Чланство и кадрови
Уметничка галерија „Стара капетанија" има једну особу запослену на неодређено време која је на радном
месту уредника ликовног програма Галерије.
Галерија има у просеку од једног до шест хонорарних сарадника, нема волонтере али има потребу за
њиховим ангажовањем и то на пословима који би укључивали контакте са посетиоцима и медијима.
Галерија има свој Савет који се састоји од три члана (историчар уметности и два уметника). Савет
Галерије бира Управни одбор Друштва.
 Активности и публика
Галерија приређује изложбе у области ликовне и примењене уметности реномираних и неафирмисаних
уметника и дечијих радова тј. изложба креативних радионица. Такође организује и пратеће програме као
што су предавања, књижевне вечери, промоције и радионице. Галерија је у периоду од 2008-2010. године
организовала за средњошколце у току летњих и зимских распуста креативне радионице „Прича о...“,
радионице са циљем да их упозна са стваралаштвом знаменитих уметника уз практичну демонстрацију и
извођење радова у различитим ликовним и примењеним техникама. Један од програма намењен
младима су биле и едукативне радионице „Нешто више о..“ са циљем да олакшају припрему за упис у
средње уметничке школе и факултете.
Галерија нема сталну поставку а укупно је у периоду од 2008-2010. године организовано 69 изложби.
У периоду од 2008-2010. године Галерија је организовала укупно 9 предавања и 53 радионице.
Приказ 6: Број изложби и других програмских садржаја у периоду 2008-2010. године
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Укупан број посетилаца Галерије у периоду 2008-2010. године износи 57.000. Галерија не наплаћује
улазнице за своје програме.
Приказ 7: Тенденција кретања броја посетилаца у периоду 2008-2010. године
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Уметничка галерија „Стара капетанија" наводи техничку сарадњу са установама културе и удружењима у
култури на нивоу округа.
 Буџет
Галерија се у 2008. и 2009. години у потпуности финансирала из градског буџета док у 2010. години осим
средстава добијених од Града, други извори прихода су била средства добијена од Републике,
сопствена средства и спонзорства.
Буџет Галерије осцилира у наведене три године а највише средстава је издвојено за програме па потом
за плате и хонораре.
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Приказ 8: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 5: Висина и расподела буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
4.912,09 еур
400.000,00 дин
4.912,09 еур

Износ
2009.
4.258,46 еур
400.000,00 дин
4.258,46 еур

2010.
5.824,39 еур
600.000,00 дин
3.882,93 еур

400.000,00 дин
1.228,02 еур
100.000,00 дин
11.052,19 еур
900.000,00 дин

400.000,00 дин
1.064,61 еур
100.000,00 дин
9.581,53 еур
900.000,00 дин

400.000,00 дин
970,73 еур
100.000,00 дин
10.678,05 еур
1.100.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Уметничка галерија „Стара капетанија" је навела следеће: неадекватан излагачки
простор; недостатак комплетне техничке, електронске опреме; недовољно финансијских средстава за
програме; неопходност особе за администрацију и још један историчар уметности.

ПОЗОРИШТЕ АМАТЕРА БАТАЈНИЦЕ, „ПАБ“ – СКЛОНИШТЕ У ТЕАТРУ
Позориште аматера Батајнице, „ПАБ" – склониште у театру основано је у октобру 1994. године. Главни
циљеви Удружења су залагање за развој и унапређење позоришне културе и аматеризма у позоришту,
остваривања сарадње са другим аматерским и професионалним позориштима, образовним установама,
установама културе и друштвеним заједницама. Такође један од циљева је и едукација младих из
области позоришне културе, културе говора, књижевности, поезије...
 Просторни капацитети
Позориште изнајмљује простор од Јавног предузећа за склоништа, у оквиру кога имају места за
одржавање мање захтевних програма.
 Техничка опремљеност
Позориште аматера Батајнице располаже са једним компјутером који има приступ интернету.
 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине оснивачи, стални и повремени активисти. Чланарина у
Удружењу се плаћа и на годишњем нивоу износи 2.400 динара.
Табела 6: Чланство у Позоришту аматера Батајнице
Оснивачи

Број
10

Стални активисти

17

Повремени активисти

11

УКУПНО

38
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 Активности и публика
Удружење реализује позоришне представе и организатор је Фестивала камерних сцена „МП - 4 театар
фест“ који се први пут одржао од 14. – 17. априла 2011. године.
Позориште аматера Батајнице наводи сарадњу са другим установама и удружењима из области културе
на нивоу округа и националном нивоу. Позориште нема чланство у некој професионалној
мрежи/асоцијацији на националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Позориште аматера Батајнице део средстава добија од општине Земун а део буџетских средстава чине
сопствени приходи и средства добијена од Града.
Буџет Позоришта опада у 2010. години у односу на претходну. У наведене три године највише средстава
је издвојено за текуће трошкове па потом за програме.
Приказ 9: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 7: Висина и расподела буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
5.133,13 еур
418.000,00 дин
1.719,23 еур

Износ
2009.
5.631,81 еур
529.000,00 дин
2.129,23 еур

2010.
3.960,58 еур
408.000,00 дин
1.456,10 еур

140.000,00 дин
5.612,06 еур
457.000,00 дин
12.464,42 еур
1.015.000,00 дин

200.000,00 дин
6.068,30 евра
570.000,00 дин
13.829,34 еур
1.299.000,00 дин

150.000,00 дин
4.834,24 еур
498.000,00 дин
10.250,92 еур
1.056.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Позориште аматера Батајнице је навело следеће: неадекватан, влажан и хладан
простор за рад, високу цену закупа простора; застарела техничка опрема, подложна честим кваровима од
влаге и висока цена одржавања; мањак средстава за основни рад Позоришта; недостатак интересовања
млађих генерација за позориште; недовољна сарадња између млађих домаћих писаца и редитеља.

ЗЕМУНСКИ МАЛИ УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР - ЗМУЦ
Земунски мали уметнички центар - ЗМУЦ основан је 2006. године. Главни циљеви Удружења су
промоција савремених уметничких пракси, оживљавање савремене културе на локалном нивоу,
уметничка производња, умрежавање са организацијама које имају исте циљеве и међународна сарадња.
 Просторни капацитети
ЗМУЦ располаже сопственим простором у оквиру кога обавља своје активности.
 Техничка опремљеност
Земунски мали уметнички центар располаже са једним компјутером и има приступ интернету.
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 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине оснивачи, стални и повремени активисти.
Табела 8: Чланство у Земунском малом уметничком центру
Број
Оснивачи

3

Стални активисти

5

Повремени активисти

10

УКУПНО

18

 Активности и публика
Најзначајнији реализовани пројекти и активности удружења су: Мултимедијална уметничка колонија
Каравуково одржана 2010. и 2011. године; „Деца улице у ЗМУЦ радионици“ (едукација деце улице у
занатско уметничким техникама обраде метала); представљање ЗМУЦ-а на Kopergroundu и изградња
„шок галерије“. Удружење за своје програме не наплаћује улазнице.
Земунски мали уметнички центар наводи сарадњу са другим установама и удружењима из области
културе на националном и међународном нивоу. Удружење има чланство у Независној културној сцени
Србије и Шок алијанси.
 Буџет
Удружење се највећим делом финансира преко радионица, радова и добровољних прилога а један део
средстава добија и од Града. Удружење није навело структуру буџета.

2008

Град

90%

10%

90%

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

10%

Приказ 10: Извори финансирања у периоду 2008-2009. године
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 Проблеми
Као проблеме у раду ЗМУЦ је навео да им је потребан сигуран месечни прилив новца за плаћање рачуна
и финансирање редовног програма. Такође се наводи као проблем и потреба да се радници у култури на
независној културној сцени социјално, здравствено и пензионо обезбеде.

ХОР „VIVA VOX“
Хор „Viva Vox“ основан је 2005. године.
 Просторни капацитети
Хор користи простор који им је уступљен без накнаде, у оквиру кога располажу простором за одржавање
својих активности. Од 2005. до 2010. користили су просторије Земунске гимназије, од 2010. до 2011.
године, простор ОШ „Светозар Милетић“, а од 2011. године до данас, простор Пољопривредног
факултета у Земуну.
 Техничка опремљеност
Хор „Viva Vox“ не располаже ни са једним компјутером нити има приступ интернету.
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 Чланство и запослени
У Хору нема запослених лица, већ га чине чланови којих има укупно 30. Чланарина се плаћа на
годишњем нивоу и износи 3.000 динара.
 Репертоар
Хор „Viva Vox“ се претежно бави a cappella (без инструмената) обрадама поп и рок музике уз пратњу
битбокса. У почетку Хор се бавио класичном музиком и изводио дела Мокрањца, Вујића, Моцарта,
Хендла... Међутим увек су највише уживили у забавним делима којима су боље допирали до публике. Од
2008. године сами пишу аранжмане за песме групе Queen, Abba, Вампири, које изводе без пратње
инструмената, а од 2009. године у свој наступ су укључили и битбокс.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године Хор „Viva Vox“ је укупно имао 28 наступа. Највише наступа Хор је имао у
Београду док у иностранству није имао ниједан.
Табела 9: Број наступа Хора у периоду 2008-2010. године
Година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

2010.
2009.

8
10

3300
2600

/
/

/
/

/
/

/
/

2008.

9

3500

1

300

/

/

Укупно:

27

9400

1

300

/

/

Хор за своје наступе наплаћује улазнице које се крећу од 300 до 1.000 динара а за студенете постоји
попуст. Хор „Viva Vox“ наводи сарадњу на локалном нивоу са СКУД-ом Београд и Савезом аматера
Београда.
 Буџет
Једини извор финансирања Хора су сопствени приходи. Буџет Хора осцилира у наведене три године а
сва средстава су издвојена за програме.
Табела 10: Висина и структура буџета Хора у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
921,02 еур
75.000,00 дин
/

Износ
2009.
851,69 еур
80.000,00 дин
/

2010.
873,66 еур
90.000,00 дин
/

/
/
/
921,02 еур
75.000,00 дин

/
/
/
851,69 еур
80.000,00 дин

/.
/
/
873,66 еур
90.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Хор је навео следеће: неадекватан простор за рад; недостатак сале за вежбање,
озвучења за вежбање и наступе; недовољна средства за турнеје; потреба за радним местом
председника односно секретара Удружења.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Основни подаци о општини47
2

Градска општина Лазаревац простире се на површини од 384 км . Граничи
се са 3 београдске општине (Обреновац, Барајево и Сопот), 3 општине
Колубарског округа (Лајковац, Љиг и Уб) и општином Аранђеловац
(Шумадијски округ).
Поред управног и економско-културног центра кога чини градско језгро,
општину Лазаревац чини још 33 насељена места, у којима према последњем
48
попису из 2011. године, живи 58.224 становника . Лазаревац је и
субрегионални центар, јер због изразите привредне активности запошљава велики број становника
београдских и других суседних општина. Најпознатији је по рударском басену Колубара. Иначе, угаљ је у
лазаревачком крају откривен још 1875. године. У последњој деценији XIX столећа почела је његова
јамска експлоатација која траје све до 1974. године, а од 1936. угаљ се користи за рад електране у
Вреоцима која електричном енергијом снабдева Београд и Крагујевац. Међутим, колубарско „црно злато“
тек од средине XX века постаје основни чинилац живота и развоја овог краја.
Лазаревац је своје име добио по кнезу Лазару Хребељановићу, које носи од 1889. године године, када је
обележено 500 година од Косовске битке.
На територији градске општине Лазаревац налази се 10 основних и 2 средње школе, као и једна музичка
школа. Од локалних медија присутни су: ЈП Радио Лазаревац, Телевизија ГЕМ, Регионалне новине, и
Лист „Колубара“.
ГО Лазаревац је организатор манифестације Дани колубарске битке.
Слава Лазаревца је Тројица, а Дан општине је Видовдан, 28. јун.
Администрација у култури
Управа Градске општине Лазаревац организована је као јединствени орган са 8 унутрашњих
организационих јединица, одељења, служби и кабинетом председника ГО. Послови културе су у
надлежности Одељења за привреду, пољопривреду и друштвене делатности. У оквиру овог одељења
постоји позиција Стручни сарадник за културу и образовање.
У оквиру Већа ГО Лазаревац не постоји члан надлежан за културу. Од радних тела у области културе
постоји Савет за културу, као радно тело Већа ГО, који разматра пристигле захтеве из области културе, а
затим доноси одлуке о расподели средстава. Средства се опредељују на основу Програма за културу за
текућу годину. Савет броји 6 чланова, а његов мандат траје 4 године.
Од стратешких докумената Општине постоје: Локални еколошки акциони план, Локални акциони план за
младе, Локални акциони план за избегла и интерно расељена лица. Култура је делимично обухваћена
ЛАП-ом за младе.
Актери у култури
На територији Градске општине Лазаревац налазе се установе културе које је основала Градска општина
Лазаревац, Скупштина града Београда, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
5. Прво приградско позориште „Пулс“, оснивач ГО Лазаревац,
6. Центар за културу Лазаревац, оснивач Град Београд,
7. Библиотека „Димитрије Туцовић“, оснивач Град Београд.
Активна удружења грађана која се баве културом са седиштем на територији Градске општине Лазаревац
су:
1. КУД „Димитрије Туцовић“, Лазаревац,
2. КУД „Диша Ђурђевић“, Вреоци,
3. КУД „Рудар“, Рудовци,
4. КУД „Младост“, Степојевац,
47
48

http://www.lazarevac.rs/, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

КУД „Колубара“, Велики Црљени,
Удружење Ликовна колонија „Грујица Лазаревић“,
Удружење „Прела и посела“,
Удружење драмских уметника „Пулс“,
Друштво слободних уметника „ЧЏШ“, Велики Црљени,
Алтернативна културна иницијатива,
Градски оркестар.

Непокретна културна добра
На територији општине Лазаревац налази се 12 непокретних културних добара и 16 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Лазаревац
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

10

8

1

1

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

2

2

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

12

10

1

1

Културна добра од изузетног значаја
Споменици културе: Спомен црква у Лазаревцу.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Споменик кнезу Станоју у Зеокама.
Културна добра
Споменици културе: Чаршијска кућа породице Васић у Лазаревцу; Кућа породице Димитријевић и Црква
св. Димитрија у селу Лесковац; Кућа породице Ђурђић и Кућа породице Перлић у Дудовици; Кућа
породице Крџалић у Јунковцу; Кућа породице Милетић у Вреоцима; Надгробни споменик кнезу Аксентију
Миладиновићу у Чибутковици.
Археолошка налазишта: Баташина у Степојевцу; Лугови у селу Жупањац.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква Покрова Богородице у Барошевцу; Црква брвнара св. Георгија у
Брајковцу; Црква брвнара св. Ваведења Богородице и Храм Покрова Пресвете Богородице уз цркву
брвнару у Вреоцима; Црква св. Тројице у Јунковцима; Црква св. Параскеве у Петки; Црква св. Георгија у
Чибутковици; Црква св. арханђела Гаврила у Шопићу.
Археолошка налазишта: Равнице у селу Лесковац; Петковача - Мађарско гробље у Малим Црљенима;
Караула у Рудовцима (комплекс са кућом породице Ранковић); Брекиње у Врбовну.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Стара кућа Лиле Ђурђевић
у Дудовици; Стара кућа Борисава Лазића у селу Жупањац; Комплекс старе основне школе у Петки; Стара
кућа породице Ранковић у Рудовцима.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се културно-уметнички аматеризам, манифестација Дани колубарске
битке, пројекти удружења на основу јавног конкурса, а од оснивања општинске установе из општинског
буџета финансирају се и плате, текући трошкови и инвестицона одржавања.
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Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
еврима
9.301.962,48
9.825.019,93
12.675.379,89

Општински
буџет за
културу у
еврима
172.418,78
141.662,33
58.938,84

Општински
буџет у
динарима
958.242.595,00
922.871.000,00
1.032.179.000,00

Општински
буџет за
културу у
динарима
17.761.738,00
13.306.442,00
4.799.496,00

% од укупног
општинског
буџета
1,85%
1,44%
0,46%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет
2.00%
општине показују континуиран раст од 2008.
1.85%
године. Структура буџета показује да се у 2008.
1.50%
1.44%
и 2009. години највише издвајало за
манифестације, а од оснивања Првог
1.00%
приградског позоришта трошкови се у оквиру
0.50%
структуре буџета у 2010. години усложњавају.
0.46%
Тада је, појединачо гледано, за ставку ванредни
0.00%
трошкови установа културе, највише издвојено.
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта): оснивачки улог за Прво приградско
позориште
Укупно:

2008.
/
/
/

Година
2009 .
/
/
/

2010.
22,58%
/
11,03%

/

/

33,78%

44,00%
56,00%
/
/

40,48%
4,66%
49,34%
/
1,76%

12,11%
2,44%
14,65%
/
3,41%

/

3,76%

/

100%

100%

100%

Градска општина Лазаревац финансира плате осморо запослених у установи културе чији је онивач.
Њихова образовна и полна структура показује да 75% има високо образовање, а 25% средње
образовање и да 62% чине жене, а 37,5% мушкарци.
Табела 4: Број и структура запослених у установи култури Градске општине Лазаревац
Укупан број запослених
8

Мушки
3

Женски
5

ОШ
/

ССС
2

ВШ
/

ВСС
6

Мр/Др
/

Општина Лазаревац подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије повременим финансирањем појединих активности као што су трошкови
штампања, организовање изложби, превоз.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Лазаревац, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за програме,
2. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна подршка савременом стваралаштву.
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Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Истраживања публике,
3. Подстицање сарадње културе и привреде.

ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ – ПУЛС ТЕАТАР
„Пулс“ театар основала је Градска општина Лазаревац 2009. године. Театар је настао из истоименог
Удружења драмских уметника Лазаревца које је основано 2002. године са циљем да најпре мањим
пројектима, а потом и захтевнијим, а окупљајући локалне, пре свега професионалне драмске ствараоце,
допринесе стварању професионалног театра. Након више од 25 професионалних представа, учешћа на
различитим фестивалима у земљи и региону, и добијања неколико струковних, врло значајних награда на
професионалним позоришним фестивалима, већ постојећим репертоаром, кадровски потпуно
припремљеним удружењем, Удружење је поднело захтев Општинском већу за формирање
професионалног театра, што је касније готово једногласно потврдила и Скупштина општине Лазаревац.
Комплетна продукција Удружења Пулс уступљена је Позоришту, што значи да се представе, које су
настале у продукцији Удружења, играју под именом ПУЛС театра.
 Просторни капацитети
За свој рад Позориште користи део простора Центра за културу, који изнајмљује с накнадом. Тиме је
Позоришту на располагању универзална сала Центра капацитета 566 места. Сцена у овој сали има
оркестарску рупу у коју може да се смести 20 особа.
Техничка опремљеност
Позориште има 2 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
У сезони 2009/2010. година Позориште је имало 3 премијере по текстовима савремених домаћих писаца.
У истој сезони Позориште је имало 22 гостовања, а угостило је 7 представа других позоришта. Број
гледалаца на гостовањима био је 9.200, а представе гостујућих Позоришта је погледало 2.000 гледалаца.
Театар Пулс ради представе за децу и младе. Тако је од представа за децу реализовало следеће:
„Каламандарија“ (анимациона позоришна представа, драматизација стихова Ј.Ј. Змаја), луткарску
представу „Црно јагње“ (третира проблем расне дискриминације), „Две новогодишње јелке“ (представа са
свечаним мотивима) и „Велика тајна“ (третира проблем односа у породици на релацији деца-родитељи).
За младе реализоване су: „Поморанџина кора“ (третира проблем женског идентититета и јак утицај
медија), „Никад хероин“ (рађена по мотивима исповести бивших зависника), „2x2=2“ (бави се проблемом
брачних односа), „Хасанагиница“ (заступљена у лектири, третира проблем мушко-женских односа једног
историјског тренутка).
Цена карте за позоришну представу у просеку износи 300 динара. Попуст имају ђаци и студенти. За
особе са инвалидитетом и чланове Удужења пензионера улаз је бесплатан, али се поједини програми
изводе и наменски за ове категорије.
Позориште учествује у реализацији свих манифестација које се одржавају у општини Лазаревац:
Лазаревачко културно лето, Фестивал хумора за децу, Дани европске баштине, Дани Колубарске битке,
Ноћ музеја, Слава Лазаревца, Видовдан - Дан општине ГО Лазаревац.
На локалном нивоу Театар Пулс сарађује са: Центром за културу Лазаревац, Библиотеком „Димитрије
Туцовић“, Средњом музичком школом „Марко Тајчевић“ и локалним удржењима, а шире са: Центрима за
културу из Младеновца, Уба, Ваљева, Обреновца, Аранђеловца, Тополе, Љига. На националном нивоу
са свим професионалним позориштима Србије будући да Позориште има чланство у овој позоришној
асоцијацији. На међународном нивоу сарадњу је остварило са ЈП Центар за културу Бар, Лутфест
Сарајево, Домом културе Кочани (Македонија). Сарадња са наведеним актерима се односи на заједничку
организацију догађаја и на сарадњу на пројектима/програмима.
Сарадњу Позориште остварује и са свим локалним школама, не само што за њих и у њиховим
просторима игра позоришне представе, већ и у домену едукације у области драмске уметности и
подршком у реализацији школских јубилеја и манифестација.
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 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Позоришту „Пулс“ је 7 запослених од којих је 1 стално запослена на
позицији административне раднице и има средњу стручну спрему. Осталих 6 запослених су на одређено
време. У питању су 4 глумца, 1 уметнички сарадник и 1 административни радник. Позориште нема
уметничког директора.
Установа нема волонтере, али има потребу за 20 волонтера који би били ангажовани као помоћници
бинер мајстора, декоратера, мајстора светла, мајстора тона, суфлера, инспицијента, асистента
костимографа, гардеробера и разводница.
 Буџет
Будући да је Позориште „Пулс“ основано 2009. године располажемо подацима само за 2010. годину. Те
године финансирано је из буџета Оснивача, с тим што је имало и нешто сопствених средстава.
Приказ 2: Извори финансирања и структура буџета у 2010. години
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40%
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20%
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Општина

Сопствени приходи

Програми

2010
Плате Текући трошкови

Табела 5: Висина и структура буџета у 2010. години
Стaвка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

/
/
/

/
/
/

1.504,63 еур
155.000,00 дин
39.290,42 еур

/

/

4.047.507,00 дин

/
/
/
/

/
/
/
/

17.127,12 еур
1.764.352,00 дин
57.922,18 еур
5.966.859,00 дин

Што се тиче структуре буџета, средства за члате чинила су највећи део буџета, а потом за текуће
трошкове.
 Инвестициона улагања
У 2010. години укупно је за потребе опремања и набавке софтвера уложено 496.351,00 динара, односно
4.818,24 евра из буџета Оснивача.
Потреба за будућим приоритетним инвестиционим улагањима односи се на уређење простора камерне
сцене за шта је потребно око 4.000.000,00 динара.
 Проблеми49
У установи су навели следеће проблеме у раду: непостојање камерне, мале сцене; недостатак превозног
средства; недовољно средстава за рад; недовољан број запослених.

49

Проблеми се односе на период до 4.07.2011. када је Установа доставила попуњен упитник

99

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
Центар за културу Лазаревац почео је са радом 1977. године под именом Дом културе „Спасенија Цана
Бабовић“. Одлуком о одређивању установа културе од значаја за град Београд 1992. године, Скупштина
града Београда преузела је оснивачка права над Центром.
Своју делатност Центар обавља у оквиру Сектора за програмску делатност са одсецима Модерна
галерија, са сталном поставком – легатом Лепе Перовић, и Арт клуб, и Сектора за опште, финансијске
послове и маркетинг.
 Просторни капацитети
2
2
Укупна површина простора који Установа користи је 3.845 м , од чега је 1.100 м површина Модерне
галерије која је физички одвојена од зграде Центра. Смештена је на спрату тржно-информативног центра
у пешачкој зони града. У овој галерији се налази стална поставка, као и изложбени простор за текуће
програме. Зграда Центра за културу саграђена је 1977. године и у власништву је установе.
2
У оквиру ове зграде постоји Галерија „Симонида“ површине 40 м . Установа користи и летњу терасу
2
површине око 100 м са 60 места за седење и око 100 места за стајање. Такође, за програме се користи и
плато испред Центра где може да стане око 500 посетилаца.
Центар располаже универзалном салом капацитета 566 места. Сцена у овој сали има оркестарску рупу у
коју може да се смести 20 особа.
Техничка опремљеност
Центар за културу има 11 компјутера који нису умрежени, а имају приступ интернету.
 Програми и публика
Свој рад установа обавља кроз различите врсте програма као што су: филмски, музички, ликовни,
сценски програм и промоције. Кроз поменуте програме организује различите врсте садржаја: промоције
књига, трибине, концерти, позоришне представе, изложбе. Програми су намењени различитим старосним
категоријама. Једни од програма за децу су: Кидс Фест, Зимски распуст, радионице у оквиру ликовног
програма, гостовања позоришне представе Позоришта „Бошко Буха“ и Позориштанца „Пуж“. Неки од
програма за младе су: позоришне представе „Никад Хероин“, „Драга Јелена Сергејевна“, представе
ученика Гимназије из Лазаревца и Ваљева, као и трибине. Старијој популацији првенствено су биле
намењене етно радионице са изложбама (у оквиру Дана Европске баштине), а за особе с инвалидитетом
радионице у оквиру ликовног програма, а овој категорији становништва била је посвећена изложба
„Невероватне приче неприметних живота“ Мариа Боце.
Табела 6: Програми и посећеност установе у 2010. години

изложбе
књижевне вечери
трибине

Број
програма у
2010. години
30
5
10

Број
публике по
програму
3.282
245
328

наступи КУД-ова

/

/

86
249

7.188

23
23
/

6.488
9.328
/

Врсте програма

биоскоп

премијере
пројекције филмова

концерти
позоришне представе
наступи хора

Најпосећенији садржаји у 2010. години биле су позоришне представе, затим филмске пројекције и
концерти.
У посматраном периоду изражен је континуиран раста укупног броја публике Центра.
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Приказ 3: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
Центар организује манифестацију Лазаревачко културно
лето, а својим програмима се укључује и у друге
20000
25000
манифестације као што су: Ноћ музеја, Дани Европске
23520
19321
баштине, Дани Београда.
10000
Улаз се наплаћује за комерцијалне програме (филм,
позоришне представе, концерте забавне музике). У
0
просеку улазница за филм кошта 150 динара, а за
2008
2009
2010
остале садржаје од 200 до 800 динара.
Центар највише сарађује са установама и удружењима на локалном и окружном нивоу и то са
Библиотеком, Центрима и домовима културе са територије Града Београда. Сарадња се односи на
заједничку организацију догађаја и на сарадњу на пројектима/програмима. Тако је, на пример, 2009.
године реализована представа у партнерству са Удружењем уметника ПУЛС из Лазаревца. На
међународном нивоу Центар је сарадњу остварио са Италијанским културним центром.
Центар за културу сарађује и са свим основним школама у општини и Гимназијом, тако што ученици
редовно долазе на позоришне представе, концерте, трибине, учествују у радионицама у оквиру ликовног
програма Установе. Такође развијена сарадња постоји и са Музичком школом која у просторијама Центра
приређује концерте и такмичења.
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 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу Лазаревац је 16 стално запослених, од чега је 5 са
високом, а 11 са средњом стручном спремом. Број жена је 8 и исти је број мушкараца. Просек година
старости запослених је 44.
Приказ 4: Полна, образовна и старосна структура запослених
образовна
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мушкарци
50%

31.25%

68.75%

50%
0%
жене

ВСС

100%
ССС

У погледу старосне структуре, највећи проценат
чине запослени старости између 50 и 59 година.

40.00%
20.00%

50%

18.75%

12.50%

31.25% 37.50%

Центар за културу има и 2 запослена на
одређено време и 1 хонорарног сарадника.
Установа нема волонтере, али има потребу за
њиховим ангажовањем.

0.00%
до 30

30-40

40-49

50-59

 Буџет
Центар за културу Лазаревац се највећим делом финансира из буџета Оснивача, затим од сопствених
прихода и општинског буџета.
Приказ 5: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши, а наредне
године најнижи за посматрани период. Што се тиче структуре буџета, средства за плате у 2008. години
била су највећа ставка у буџету, а у наредне две године највећа ставка били су текући трошкови.
Табела 7: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за
плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

65.269,34 еур
5.315.000,00 дин
135.733,21 еур

65.750,60 еур
6.176.000,00 дин
112.529,77 еур

60.107,69 еур
6.192.000,00 дин
107.799,73 еур

11.053.000,00 дин

10.570.000,00 дин

11.105.000,00 дин

100.403,04 еур
8.176.000,00 дин
301.405,59 еур
24.544.000,00 дин

91.407,81 еур
8.586.000,00 дин
269.688,19 еур
25.332.000,00 дин

117.807,97 еур
12.136.000,00 дин
285.715,40 еур
29.433.000,00 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године за реконструкцију тоалета за публику 2010. године уложено је
2.380.000,0023.103,41 евра из градског буџета.
Потреба за будућим приоритетним инвестиционим улагањима односе се на: реконструкцију седишта у
сали (3.000.000,00), замену подова у сали (1.250.000,00) и замену рефлектора и озвучења (3.550.000,00),
за шта је укупно потребно око 7.800.000,00 динара.
 Проблеми50
У установи су навели следеће проблеме у раду: дотрајала дворана; дотрајала расвета и киноопрема
(пројектори, платно, тонски део), сценска расвета и озвучење, па постоји потреба за осавремењивање
опреме, набавком нове или генералним репарирањем, као и за заменом кино платна и рефлектора;
недовољно средстава за пројекте; неадекватна кадровска структура, постоји потреба за младим и
школованим кадровима.

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“51
Библиотека „Димитрије Туцовић“ је градска установа културе основана 1949. године. Својим радом
наставља традицију прве књижнице са читаоницом која је у Лазаревцу основана 1910. године.
Поред матичног одељења у Лазаревцу, Библиотека има неколико огранака у: Великим Црљенима,
Рудовцима, и два заједничка огранка у месним заједницама Јунковац и Степојевац (огранак у згради
школа).
Библиотека има своју издавачку делатност.
 Просторни капацитети
У време спробођења истраживања, током 2011. године, Библиотека се уселила у нови простор, у
адаптирану зграду старе здравствене станице која се налази у центру Лазаревца. Тиме се решио
дугогодишњи проблем недовољног и неадекватног простора који је Библиотека до тада користила.
 Библиотечки фонд
Књижни фонд броји 123.639 библиотечких јединица. Немамо податке о структури фонда.

50

Проблеми се односе на период до 30.06.2011. када је Установа доставила попуњен упитник
Приказ настао на основу извештаја о раду ове библиотеке за 2008., 2009., и 2010. годину које је Библиотека доставила уместо
попуњених упитника и података преузетих са званичне интернет презентације Библиотеке http://www.bibliotekalazarevac.org/,
приступљено јануара 2012.
51
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Приказ 6: Број набављених књига у периоду 2008-2010. године
Број набављених књига не показује значајнија
варирања, а највише књига набављено је у 2010.
години.
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У оквиру културно-образовне делатности
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Библиотека приређује пратеће програме као што су:
књижевне вечери, промоције књига, изложбе, округли столови, маскенбал и други. Ови садржаји
организују се током целе године, као и у оквиру најпознатијег програма лазаревачке библиотеке „Фестивала хумора за децу“. Овај фестивал се од 1989. године традиционално организује у трећој
седмици месеца септембра. У питању је Фестивал који је по тематици јединствена дечја манифестација у
Србији.
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Приказ 7: Укупан број програма у периоду 2008-2010. године
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Табела 8: Структура уписаних чланова
Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14
година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

Приказ 8: Тенденција кретања броја
чланова по категоријама у периоду 2008-2010.
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Приказ 9: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја
уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Одрасли
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деца
основношколског узраста, затим одрасли, средњошколци и на крају студенти. Благ раст броја чланова
присутан је код категорија одрасли и деца до 14 година, док се код остале две категорије бележи благ
пад.
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Чланарина на годишњем нивоу износи 800 динара, а попуст постоји за породични упис, за ученике
основних и средњих школа, и децу до 7 година.
„Фестивал хумора за децу“ одржава се у просторима Библиотеке и њених огранака, у десет основних
школа и још толико подручних одељења, у Центру за културу, и на отвореном.
То су пре свега књижевни програми (гостовање дечјих писаца у школама, промоције деце писаца и
награђених литерата), ликовни програми (изложбе награђених радова, изложба деце из гостујуће школе,
тематске изложбе), драмски програми (ревија дечјих драмских група + гостујући глумац или представа) и
завршна приредба коју чине дечји кабаре и маскенбал. Почетком сваке године расписује се Конкурс за
дечје и професорске радове на тему „Смеха, смеха, смеха деци“. Награђени на конкурску су учесници
једног сегмента програма Фестивала. Фестивал додељује награду за књигу или књижевни опус који даје
посебан допринос афирмацији хумора у литератури за децу. Манифестација има и студијски део
програма у оквиру кога се научно и стручно разговара о значају одређеног жанра за развој личности
детета. Библиотека има редовну сарадњу са школама и другим манифестацијама за децу, пре свега
„Змајевим дечјим играма“, Которским фестивалом позоришта за децу, Невеновим Фестивалом деце
песника и другим. У оквиру издавачке делатности, Библитоека објављује и штампа: публикације,
програма, билтене, плакате, каталоге.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци у Лазаревцу је 15 стално запослених, од којих 6 има високу
стручну спрему, 2 вишу, 6 имају средњу, а 1 основну школу. Укупно је 12 стручних радника - 5
библиотекара (један библиотекар саветник и један виши библиотекар), 2 виша књижничара, 5
специјалних књижничара. Број жена је 14, док је један мушкарац. Просек година старости запослених је
44.
Приказ 10: Полна, образовна и старосна структура запослених
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 Буџет
Библиотека се финансира највећим делом из
буџета Оснивача, затим из општинског буџета,
од сопствених средстава, а 2010. године добила је нешто средстава и из републичког буџета. За 2008.
годину нисмо добили податке.
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Приказ 11: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета установе, 2010. године се буџет смањио у односу на претходну
годину. Што се тиче структуре буџета, средства за плате и текуће трошкове чине бећи део буџета обе
године тако што су приближно процентуално заступљене, док је најмање издвојено за програме.
Табела 9: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

НП
НП
НП

36.059,46 еур
3.387.090,33 дин
104.395,78 еур

32.879,55 еур
3.387.090,33 дин
95.189,63 еур

НП

9.805.969,00 дин

9.805.969,00 дин

НП
НП
НП
НП

103.839,30 еур
9.753.697,78 дин
244.294,54 еур
22.946.757,11 дин

92.593,32 еур
9.538.509,74 дин
220.662,50 еур
22.731.569,00 дин

Н.П. – нема податка

 Инвестициона улагања
У Библиотеци „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу је у 2010. години за инвестициона улагања издвојено
6.743.545,86 динара, односно 65.461,72 евра из буџета општине и Града.
Потребе за будућим инвестиционим улагањима Библиотеке односе се на набавку 11 компјутера за шта је
потребно око 800.000,00 динара.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
Културно уметничко друштво „Димитрије Туцовић“ основано је 1924. године. Главни циљеви Друштва су
окупљање школске деце и омладине, као и грађана свих узраста и занимања који се аматерски баве
културно уметничким стваралаштвом, развијање и афирмација стваралачких способности и талената
чланова Друштвa. У оквиру Друштва постоје две секције – фолклорна и музичка. Фолклорна секцију чине:
први и други извођачки ансамбл, старији пионирски извођачки ансамбл и три млађа пионирска ансамбла.
У оквиру Друштва функционише и школа фолклора.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде, у оквиру кога немају места за одржавање
својих програма.
 Техничка опремљеност
Културно уметничко друштво „Димитрије Туцовић“ располаже са једним компјутером који има приступ
интернету.
 Чланство и кадрови
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине стални чланови фолклорне и музичке секције.
Фолклорна секција је бројнија од музичке.
Табела 10: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
Стални чланови
Повремени
чланови
УКУПНО

2008.

2009.

2010.

280

250

190

0

0

0

280

250

190
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 Репертоар
I извођачки ансамбл Културно уметничког друштва „Димитрије Туцовић“ изводи: Игре из Шумадије,
Мачве, Игре са Старе планине-горњи висок, Игре из околине Лесковца, Игре из Срема, Влашке игре,
Шопске игре, Игре из Македоније, Биљана платно белеше, Игре из босилеградског Крајишта;
II извођачки ансамбл изводи Игре из Шумадије, Мачве, Игре са Старе планине-горњи висок, Влашке игре,
Шопске игре, Игре из околине Лесковца, Биљана платно белеше; Старији пионирски извођачки ансамбл
изводи: Игре из западне Србије, Игре из Црноречја, Игре из околине Ниша – Нишава, Мачве, Биљана
платно белеше; 3 млађа пионирска ансамбла изводе Игре из Србије и Црноречје.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Димитрије Туцовић“ је укупно имао 72 наступа. Највише наступа
КУД је имао у другим градовима у Србији а најмање у иностранству, по два годишње.
Табела 11: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године

година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

10
10
10
30

4000*
4000*
4500*
12500*

12
12
12
36

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број
публике на
гостовањим
а

Број
гостовања у
иностранств
у

Број
публике на
гостовањим
ау
иностранств
у

6000*
6500*
6500*
19000*

2
2
2
6

2000*
2000*
2500*
6500*

* приближан број публике

Од 2008. године Друштво организује Омладински и Дечји фестивал а од 2009. године се организује и
Фестивал ветерана. Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице. КУД „Димитрије Туцовић“ није
навео сарадњу са другим установама и удружењима из области културе. КУД нема чланство у некој
професионалној мрежи/асоцијацији на националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Друштво није навело своје изворе финансирања. Буџет Друштва континуирано опада од 2008. године. У
посматране три године највише средстава је издвојено за програме па потом за текуће трошкове, осим у
2010. години када је највише средстава издвојено за текуће трошкове.
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Приказ 12: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 12: Висина и расподела буџета КУД-а у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.
10.069,78 еур
820.000,00 дин
1.473,63 еур

2009.
9.794,45 еур
920.000,00 дин
1.277,54 еур

2010.
5.436,10 еур
560.000,00 дин
1.164,88 еур

120.000,00 дин
8.596,15 еур
700.000,00 дин
20.139,56 еур
1.640.000,00 дин

120.000,00 дин
8.516,92 еур
800.000,00 дин
19.588,91 еур
1.840.000,00 дин

120.000,00 дин
6.212,68 еур
640.000,00 дин
12.813,66 еур
1.320.000,00 дин

106

 Проблеми
Као проблеме у раду КУД „Димитрије Туцовић“ је навео следеће: мали и неадекватан простор за рад;
недостатак ношње, појачала и инструмената; недовољно финансирање од Општине и ПДРБ Колубара.
Такође, проблем представља и недостатак гардеробера и професионалног кореографа.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „РУДАР“52
Културно уметничко друштво „Рудар“ из Рудоваца основано је 1952. године и од тад непрекидно ради.
Оснивач Друштва је синдикат Рударског басена „Колубара“. У оквиру Друштва функционише само
фолклорна секција која је подељена у три групе. Фолклорну секцију чине: извођачки ансамбл, припремни
ансамбл и почетници.
Друштво користи простор Дома културе у Рудовцима у коме одржавају своје активности.
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине чланови фолклорне секције која укупно броји од 100
до150 чланова. Чланарина се плаћа на месечном нивоу и износи 500 динара. КУД „Рудар“ у просеку има
20 наступа годишње у Лазаревцу и по један наступ годишње у иностранству. КУД „Рудар“ наступа и по
фестивалима у Србији. Друштво изводи 8 кореографија и има велики фундус ношње.
Културно уметничко друштво „Рудар“ највећим делом финансира синдикат Рударског басена „Колубара“
и месна заједница Рудовци, али део буџетских средстава чине и донације добијене од стране појединих
чланова.
Као проблеме у раду КУД „Рудар“ је навео неадекватан простор за рад и недовољно финансирање.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „МЛАДОСТ“53
Културно уметничко друштво „Младост“ из Степојевца основано је 1964. године. У оквиру Друштва
постоје две секције – фолклорна и музичка (оркестар). Фолклорну секцију чине три ансамбла.
Друштво нема свој простор већ користи простор школе.
Културно уметничко друштво „Младост“ броји око 110 чланова. Фолклорна секција је бројнија од музичке.
Чланарина се плаћа на месечном нивоу и износи 500 динара.
Друштво тренутно има 19 кореографија на репертоару. КУД „Младост“ у просеку има око 30 наступа
годишње у Србији. Највећи број наступа имају у иностранству а најмање наступа у Лазаревцу. Друштво
има око 4 турнеје годишње у иностранству у оквиру којих има бројне наступе. КУД „Младост“ наводи
сарадњу са другим КУД-овима у Србији и иностранству.
КУД „Младост“ део средстава добија од општине Лазаревац а део буџетских средстава чине средства
добијена од стране спонзора.
Као проблеме у раду КУД „Младост“ је навео недостатак простора за рад и недостатак средстава.

УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ЛАЗАРЕВЦА „ПУЛС“
Удружење драмских уметника Лазаревца „Пулс“ основано је 2002. године. Главни циљеви Удружења су:
развијање личних склоности, анимирање млађе популације, образовно васпитни утицај и едукација како
деце тако и одраслих. Из Удружења „ Пулс“ израсла је установа културе Прво приградско позориште
Лазаревац. Удружење и Установа делују и реализују програме заједнички, по принципу копродукције.
 Просторни капацитети
Удружење користи простор Центра за културу „Лазаревац“, који им је уступљен без накнаде и у оквиру
кога имају простор за одржавање својих активности.
 Техничка опремљеност
Удружење драмских уметника Лазаревца „Пулс“ располаже са два компјутера.

52
53

Аудио запис разговора са представником Друштва од 05.07.2011.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 05.07.2011.
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 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине оснивачи, стални и повремени активисти. Чланарина у
оквиру Удружења не постоји.
Табела 13: Чланство у Удружењу драмских уметника
Број
Оснивачи

3

Стални
активисти
Повремени
активисти

50
30

УКУПНО

83

 Активности и публика
Удружење прави позоришне представе за децу и одрасле, радио драме; организовало је радионицу
креативног писањa, драмске, новинарске, луткарске, ликовне радионице и радионице израде маски. У
оквиру Удружења настало је и пар документарних филмова.
Од 1987. године Удружење заједно са Библиотеком „ Димитрије Туцовић“ из Лазаревца организује
Фестивал хумора за децу. Од 2001. године, у партнерству са општином Лазаревац Удружење организује
Дане европске баштине а од 2005. године Дане колубарске битке. Такође од 2005. године Удружење
заједно са Центром за културу Лазаревац организује Дане француско српског пријатељства. Друштво за
своје наступе наплаћује улазнице које се крећу од 100 до 300 динара.
Удружење драмских уметника Лазаревца „Пулс“ наводи сарадњу на локалном нивоу са Библиотеком „
Димитрије Туцовић“, Центром за културу „Лазаревац“ и Средњом музичком школом. На нивоу округа
Удружење сарађује са Центром за културу „Сопот“, док на националном нивоу остварује сарадњу са
центрима за културу у Аранђеловцу, Лајковцу, Ваљеву, Тополи, Убу и са професионалним позориштима
у централној Србији. Удружење, такође сарађује са сарајевским „Лутфестом“, центрима за културу
северне Македоније и центрима за културу у Колашину, Бјелом Пољу, Пљевљима и Бару. Преко Првог
приградског позоришта Лазаревац, Удружење има чланство у Заједници професионалних позоришта
централне Србије.
 Буџет
Удружење се финансира из градског и општинског буџета, али део буџетских средстава чине сопствени
приходи, спонзорства и донације. Удружење највише средстава издваја за програме.
 Проблеми
Удружење драмских уметника Лазаревца „Пулс“ није навело проблеме у раду.

ДРУШТВО СЛОБОДНИХ УМЕТНИКА „Ч, Џ, Ш“54
Главни циљеви Друштва су афирмација уметника и рад са децом. Друштво броји око 10 чланова који
организују разноврсне програме као што су: вечери поезије, концерти, изложбе, програме са
Библиотеком а у оквиру Друштва се налази и Удружење афористичара.
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде.

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОПАГАНДУ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ „ГРУЈИЦА ЛАЗАРЕВИЋ“
Удружење за пропаганду ликовне културе „Грујица Лазаревић“ основано је 2006. године. Главни циљеви
Удружења су организовање ликовних изложби, рад са ученицима на пољу ликовне културе, упознавање
са ликовним остварењима и организовање Ликовних сусрета „Грујица Лазаревић“.

54

Аудио запис разговора са представником Удружења од 05.07.2011.
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 Просторни капацитети
Удружење користи простор Дома културе „Рудовци“, који је Удружењу уступљен без накнаде. У оквиру
овог простора постоје услови за одржавање програма и активности Удружења.
 Техничка опремљеност
Удружење не располаже ни са једним компјутером нити има приступ интернету.
 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине оснивачи, стални и повремени активисти. Чланарина у
оквиру Удружења износи 24.000 динара на годишњем нивоу.
Табела 14: Чланство у Удружењу за пропаганду ликовне културе „Грујица Лазаревић“
Број
Оснивачи

10

Стални активисти
Повремени
активисти
УКУПНО

5
3
18

 Активности и публика
Удружење организује ликовне изложбе а од 1996. године организатор је Ликовних сусрета „Грујица
Лазаревић“. Удружење за своје програме не наплаћује улазнице.
Удружење за пропаганду ликовне културе „Грујица Лазаревић“ наводи сарадњу са другим
установама и удружењима из области културе на локалном новоу.
 Буџет
Удружење се највећим делом финансира преко донација и спонзорства а један део средстава добија и
од општине Лазаревац. Незнатан део буџета чине и сопствени приходи. У наведене три године сва
средстава су била издвојена за програме.
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Приказ 13: Извори финансирања и структура буџета Удружења у периоду 2008-2010. године
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Плате

2010

Текући трошкови

 Проблеми
Удружење за пропаганду ликовне културе „Грујица Лазаревић“ наводи да има проблеме у свом
функционисању али не истиче тачно који су то проблеми.

109

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Основни подаци о општини55
Градска општина Младеновац простире се на површини од 33.904 ha. Граничи се са
општинама: Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и
Аранђеловац. У свом саставу има 24 месних заједница у којима, према последњем
56
попису из 2011. године, живи 53.050 становника.
Данашња насеља у младеновачком крају помињу се још у средњем веку, у доба
деспота Стефана Лазаревића, а касније, почетком ХVI века и у турским пописима.
Први званични подаци о насељу на овом подручју спомињу се у турском попису
становништва из 1528. године.
Према легенди, назив Младеновац потиче од Младена, који је 200 година после Косовског боја са своја
два брата Влајком и Рајком са Косова дошао у овај крај. Места где су њихови потомци формирали
породице су: Младеновац, Влашка и Рајковац.
На територији општине Младеновац налази се 9 основних школа и 2 средње школе. Од локалних медија
присутна је РТВ Младеновац.
Градска општина Младеновац оснивач је неколико манифестација у култури: Књижевни фестивал
„Шумадијске метафоре“, Међународни фестивал фолклора, Позоришни фестивал „Театар у једном
дејству“.
Дан општине Младеновац је 2. август, дан када је Младеновац 1893. проглашен за варош, а слава св.
Тројица, Силазак Светог Духа на апостоле, који пада увек у недељу, на педесети дан од Ускрса.
Администрација у култури
Управа Градске општине Младеновац организована је као јединствени орган са 9 унутрашњих
организационих јединица. За послове културе надлежно је Одељење за друштвене делатности и
привреду, а у оквиру овог одељења Група за друштвене делатности и послове борачко-инвалидске
заштите.
У оквиру Већа градске општине не постоји члан надлежан за културу. Не постоји стално или повременo
раднo телo надлежно за питања у култури.
Од стратешких планова општине постоје следећа документа: Акциони план за Роме, Локални акциони
план за запошљавање ГО Младеновац за 2011. годину, Стратегија за сузбијање психоактивних супстанци
у општини Младеновац (2009-2013), Стратегија за избегла и интерно расељена лица. Култура је
делимично обухваћена неким од њих, али није наведено којим.
Актери у култури
На територији Градске општине Младеновац налазе се установе културе које је основала Скупштина
града Београда, као и удружења грађана која се баве културом и уметношћу.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Центар за културу Младеновац, оснивач Град Београд,
2. Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач
Град Београд,
3. Музеј Младеновца, као Одељење Музеја Града Београда, оснивач Град Београд.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Младеновац су:
1. КУД „Војвода Јанко Катић“,
2. КУД „Извор“, Велика Крсна,
3. КУД „Шумадија“, Влашка,
4. КУД „Романо Ило“,
5. УМЗИУМ,
6. Организација музичара Младеновца,
55

Основни подаци o општини преузети су званичне интернет презетнације општине Младеновац - http://www.mladenovac.rs/omladenovcu/istorija.html, приступљено јануара 2012. године
56
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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7. Драмски студио „Арлекино“,
8. Удружење музичара „Култ“.
Непокретна културна добра
На територији општине Младеновац налази се 6 непокретних културних добара и 18 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Младеновац
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

6

4

1

1

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

/

/

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

6

4

1

1

Културна добра од изузетног значаја
Споменици културе: Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића у Црквинама.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Манастир Павловац у Кораћици.
Културна добра
Споменици културе: Спомен чесма Црквенац и Споменик палим ратницима 1912-1918. у Младеновцу;
Кућа породице Баџак у Јагњилу и Црква Светих апостола Петра и Павла са собрашицама у Јагњилу.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква rођења Богородице у Великој Крсни; Црква Константина и Јелене
у Влашки; Црква св. Симеона столпника у Дубони; Црква св. Илије, заселак Црквине у Марковцу; Црква
св. успења Богородице у Младеновцу (град); Црква св. Тројице у Кораћици.
Археолошка налазишта: Јабланица у Међулужју; Бунарине у Влашкој.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Стара механа „Космај“ у
Младеновцу; Стара кућа Ковачевић Мијаила у Америћу; Стара кућа Породице Јовановић у Великој
Иванчи; Кућа Ђорђевић у Великој Крсни; Кућа Јованчевић Станише у Влашки; Стара механа са плочом у
Дубони; Гробље Весићи, старије, и Гробље Стражевац, новије, у Јагњилову; Собрашица у порти цркве
св. Николе у Ковачевцу и Гробље на локалитету Лађевац у Ковачевцу.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се културно-уметнички аматеризам, откуп уметничких дела, набавка
књига и сл. и манифестације у култури чији је Општина оснивач, као и Меморијал „Аца Панић“, турнир
музичких школа и Ликовна колонија, међународна сликарска смотра. Градска општина Младеновац
расписује јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у оквиру кога могу да конкуришу
и удружења која се баве културом. О избору пројеката одлучује комисија коју формира председник
градске општине.
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Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Општински
буџет у
еврима

Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
динарима

6.215.440,35
6.337.208,63
8.933.894,89

640.284.209,18
595.258.442,56
727.503.141,93

Општински
буџет за
културу у
еврима
85.728,48
67.028,45
57.677,47

Општински
буџет за
културу у
динарима
8.831.328,18
6.296.029,60
4.696.780,20

% од
укупног
општинског
буџета
1,38%
1,06%
0,64%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
1.50%

1.38%
1.06%

1.00%
0.50%

0.64%

Издвајања за културу у односу на буџет
општине показује континуирани раст у
посматраном периоду. Када је реч о структури
буџета за културу, уочљиво је континуирано
процентуално увећање средстава за културноуметнички аматеризам и средстава за откуп, а
смањење за манифестације.

0.00%
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
/
/
/

Година
2009 .
/
/
/

2010.
/
/
/

/

/

/

32,70%

34,62%

40,85%

66,39%

62,18%

55,81%

0,90%
/
100%

3,20%
/
100%

3,34%
/
100%

Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Младеновац, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за програме,
2. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољно учешће грађана у културном животу општине.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Неговање традиције и заштита културне баштине,
3. Савремено стваралаштво.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВАЦ
Установа је основана 1967. године као Раднички универзитет „Андрија Хабуш“. Од 1991. године раднички
универзитет је престао да постоји и Установа наставља свој рад под именом „Андрија Хабуш“ центар за
културу Младеновац. 1992. године Скупштине града Београда преузима оснивачка права.
 Просторни капацитети
Простор који Центар за културу користи је у власништву установе. Зграда је саграђена 1954. године.
2
Укупна њена површина износи 1.315,3 м². Простор Центра чине: биоскопска дворана (450 м ) са сценом
2
2
површине 304 м и капацитета 332 места за седење, Галерија Фоаје (180 м ), капацитета 40 места за
2
седење и 100 за стајање, Мала галерија „Ликум“ (49 м ), капацитета 10 места за седење и 40 за стајање,
2
2
Центар Урбане Културе (40 м ), пословне и пратеће просторије (530 м ).
Установа има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Центар за културу има 6 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Своју делатност Центар за културу обавља кроз неколико програма и то: филмски, музички, позоришни,
ликовни, књижевни, и програм радионица. Установа има и сопствену позоришну продукцију у оквиру које
је у 2010. години изведена 1 премијера. У оквиру наведених програма Центар организује садржаје и за
различите старосне групе. Тако су деци од 4-14 година биле намењене ликовне радионица, „Дечији
позоришни фестивал“ и ликовни конкурс на тему „Мама и тата су на послу“, први пут организовани
поводом Позоришног фестивала 2010. године. За младе су организоване: креативна радионица
„Рециклирам, сликам, стварам и уживам“, Школа цртања и сликања, Омладински музички фестивал и
Радионица за израду накита.
Табела 4: Програми и посећеност установе у 2010. години
Број програма
у 2010. години
27
14
1
36
68
5
24

Број публике
по програму
1.620
420
50

Позориште - гостујуће представе
Позориште - сопствена продукција (наступи
код куће)
Позориште - сопствена продукција
(гостовања)

31

9.544

1

520

30

9.022

Наступи хорова/оркестара

3

580

17

Око 5.000

/
/

/
/

Врсте програма
Изложбе
Књижевне вечери
Трибине
Биоскоп

Премијере
пројекције филмова

Наступи КУД-ова
Концерти

Програми, школске приредбе и академије,
општинско такмичење рецитатора
Издаваштво
Промоције књига

2.424
1.600
1.728

Најпосећенији садржаји у 2010. години биле су позоришне представе, филмске пројекције, концерти и
изложбе.
Установа је организатор Ликовне колоније Младеновац основане 1987. године, Позоришног фестивала
„Театар у једном дејству“, основаног 1975. године, који је од 1996. године имао прекид до 2006. године
када је обновљен са нешто промењеном програмском концепцијом, и фестивала „World Mladenovac
Music“.
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Приказ 2: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
35000
У посматраном периоду изражен је континуиран раста
укупног броја публике Центра.
32430
30000
Улазнице се наплаћују за неке програме, а у просеку
28212
27678
коштају 150-500 динара. Попусти постоје за децу ометену
25000
у развоју.
2008
2009
2010
Центар за културу Младеновац развијену сарадњу на
локалном нивоу има са: Библиотеком, Туристичком организацијом, Спортским центром, свим основним и
средњим школама, Музичком школом. На окружном нивоу са свим центрима за културу из околних
општина: Топола, Аранђеловац, Лазаревац, Сопот. На националном нивоу са позориштима из Краљева,
Крагујевца, Суботице, Новог Сада и другим, а на међународном нивоу са Културним центром из Криве
Паланке, Македонија. Сарадња подразумева заједничку организацију догађаја и реализацију
пројеката/програма.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу Младеновац је 8 стално запослених, од којих једна
запослена има високу стручну спрему, једна вишу, а шесторо средњу стручну спрему. Број жена је 5, док
је мушкараца тројица. Просек старости запослених износи 45 година.
Приказ 3: Полна, образовна и старосна структура запослених

мушкарци
37.5%

образовна
структура

12,5%

75%

12,5%

62.5%
0%

жене

ВСС

50.00%

12.50% 12.50%

0.00%
30-40

40-49

100%

ВШ

ССС

Половина запослених старости је између 40 и
49 година старости, а четвртина запослених има
између 30 и 40 година.

50%

25%

50%

Центар за културу Младеновац има једног
хонорарног сарадника. Волонтере нема и нема
потребу за њиховим ангажовањем.

50-59 преко 60

 Буџет
Центар за културу Младеновац се финансира највећим делом из буџета Оснивача, затим из општинског
буџета и од сопствених средстава.
Приказ 4: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
80%

72.1%

69.1%
58.6%

60%

60%
40%

40%
20%

16.0%
11.9%

19.3%
11.6%

2008

2009

27.4%
14%

43.4%
27.6%

37.7%
38.1%
34.8%
34.5%
27.4%
29%
27.6%

20%
0%

0%

Град

Општина

2008

2010

Програми

Сопствени приходи
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2009

Плате

2010

Текући трошкови

Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за плате била су највиша
ставка 2008. године, а 2010. највиша ставка били су програми. Значајни део буџета чине текући трошкови
у све три године.
Табела 5: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Структура буџета

2008.

53.564,56 еур
5.031.356,95 дин
58.039,77 еур

62.615,04 еур
6.450.294,73 дин
56.786,59 еур

6.576.471,00 дин

5.451.716,00 дин

5.849.876,00 дин

53.973,14 еур
4.395.130,19 дин
186.107,89 еур
15.155.100.24 дин

42.475,6 еур
3.989.771,16 дин
154.080,01 еур
14.472,844.11 дин

45.153,99 еур
4.651.543,22 дин
164.555,62 еур
16.951,713,95 дин

Средства за плате/
хонораре (бруто износи)

Укупно

2010.

51.374,27 еур
4.183.499,05 дин
80.760,48 еур

Средства за
програме/пројекте

Остали/текући трошкови

2009.

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 4.514.588,68 динара, односно
50.292,96 евра из сопствених прихода, општинског буџета и средствима Оснивача.
Табела 6: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

град Београд

2008

Износ
еур

излози у граду,
возило за транспорт материјала и људи
Набавка легалног софтвера

26.300,82

Рачунар
видео надзор
рачунар, два монитора,штампач,скенер
факс, флешеви
молерско-фарб. радови
набавка ламината
набав.и уградња светиљки
набав.и уградња 7 алу прозора
канцеларијска опрема
тв и двд плејер
графичка картица
израда спуштеног плафона, постављање
ламината, молерски радови, уградња
окапница за 7 алу прозора
одржавање кино опреме нп 21
одржавање возила
замена спољне столарије
замена излога на згради
аудио опрема
одржавање зграде
одржавање опреме

дин
70.800,00
1.964.649,71
60.044,77
46.229,00

град Београд

2009

10.863,43

сопствени
приходи

195.190,00
38.330,68
57.622,88
150.520,00
69.037,45
62.907,68
214.200,00
85.745,00
45.550,00
9.627,12
91.679,00

град Београд
2010
општински
буџет

13.128,71

67.260,00
104,800,00
305.832,40
273.925,20
498.869,19
141.360,60
65.208,00

Будућа приоритетна инвестициона улагања односе на: реновирање електричних инсталација
(3.000.000,00), обнову фасаде (500.000,00), реновирање кровне конструкције (5.000.000,00) за шта је
оквирно потребно укупно 8.500.000,00 динара.
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 Проблеми
У установи су навели следеће проблеме у раду: недовољно радног простора, а као решење предложено
је враћање простора на другом спрату и реновирање; недовољна опремљеност гардеробом за
позоришне представе и припрему глумаца, музичара, КУД-ова; недовољна опремљеност галерије (шине
и осветљење, сређивање пода и зидова), сцене (комплетно реновирање пода, струје, осветљења);
недовољно средстава за реализацију програма и опремање простора, реновирање простора и набавку
техничке подршке за реализацију програма.

БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
Спајањем синдикалних библиотека 1960. године у библиотеку општег типа оснива се Народна
библиотека „Коста Ђукић“ у Младеновцу. Библиотека се 1989. године интегрише у мрежу Библиотеке
града Београда. Свој данашњи назив Библиотека носи од 2002. године.
Дан Библиотеке „Деспот Стефан Лазаревић“ је 1. август.57
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи је уступљен и установа га користи без надокнаде. Зграда у коме се
налази централно одељење саграђена је 1968. године. Укупна површина простора је 400 м². Библиотека
има читаоницу капацитета 40 места за седење, 32 на дечијем одељењу и 8 на одељењу одраслих. За
јавне програме Библиотека користи простор интернет читаонице, дечијег одељења и сале за јавне
програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 11 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима су на
располагању 3 компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 48.384 књига, 2 новине и 60 часописа. Од укупног
броја књига, 240 је на енглеском језику, а 2 наслова на француском. Библиотека није доставила податке
о структури фонда (стручна и научна књига, дечија књига, белетристика).
Приказ 5: Број набављених издања у периоду 2008-2010. године
Највише књига набављено је 2009. године.
 Програми и корисници
Рад
Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима
5063
2009
у оквиру културно-образовне делатности библиотеке
као што су: књижевне вечери, предавања, изложбе,
4500
2008
радионице, и сценски и музички програми. У периоду
од 2008. до 2010. године укупно је у Библиотеци
4000
4500
5000
5500
одржано 20 књижевних вечери, 5 предавања, 13
изложби, 520 радионица и 12 осталих пратећих програма. Улаз за пратеће програме је бесплатан.
5017

2010

Приказ 6: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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књижевне вечери
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20%
изложбе

40%
предавања
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80%

остали пратећи програми

http://bgb.rs/opstinske/cir/07/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012.
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100%
радионице

Библиотека је у периоду 2008-2010. године за децу организовала следеће садржаје: Акцију „Хајде да
читамо заједно“, у сарадњи са вртићима и основним школама, када у библиотеку долазе деца
предшколског узраста и прваци који се упознају са Библиотеком, њеном историјом, начином коришћења
књига, и понашањем у библиотеци; затим Школу глуме (од сценског кретања до говора, дикције и
акцента) која се организује у току летњег распуста, а чије похађање је бесплатно; „Еколошки бонтон“,
едукативни програм за ученике трећих разреда основних школа. Школа глуме је такође организована и за
младе, као и Позориште младих које постоји од 2003. године и окупља талентоване младе који заједно
праве позоришне представе, плакате, сценографију, костиме.
Библиотека је имала и посебно организован програм намењен старијој популацији - „Сећамо се класика“
у сарадњи са Геронтолошким центром, у оквиру кога је Позориште младих гостовало у Дому за стара
лица и играло сцене из класичних комедија или романа.
„Уторком у 10“ је програм који је Библиотека организовала за децу и младе са сметњама у развоју.
Програм подразумева читање прича и бајки које служе као подлога за разговор о апстрактним појмовима
и емоцијама.
У сарадњи са Удружењем књижевника Србије, Центром за културу Младеновац и ГО Младеновац,
Библиотека од 1988. године организује манифестацију „Шумадијске Метафоре“ која се одржава сваке
године у периоду од 1. марта до 30 новембра.
Развијену сарадњу у оквиру заједничких програма и пројеката Библиотека има са свим средњим и
основним школама у Младеновцу и Економско-трговинском школом у Сопоту.
Табела 7: Структура чланова Библиотеке
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.
1.627
458
157
512
2.754

Број
2009.
1.717
666
169
878
3.430

2010.
1.772
462
208
1.029
3.471

Приказ 7: Структура чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја чланова по
категоријама у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деце до 14 година,
који чине половину чланства, затим одрасли, средњошколци и на крају студенти. Раст броја чланова
Библиотеке у посматраном периоду изражен је једино у категорији одрасли.
Приказ 8: Тенденција кретања укупног броја чланова Библиотеке и посетилаца пратећих програма
у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду има благ раст, што се односи и на укупан број посетилаца пратећих програма Библиотеке.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци у Младеновцу је укупно 8 запослених, од којих је једна
руководилац Библиотеке, 1 библиотекар-саветник, 3 виша књижничара, 1 књижничар и 2 спремачице.58
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: недовољна техничка опремљеност јер недостаје
фотокопир апарат; простор није наменски прављен за библиотеку, тако да је пуно неискоришћеног
простора. Решење виде у адаптација простора према идејном решењу из 2004. године.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВОЈВОДА ЈАНКО КАТИЋ“59
Културно уметничко друштво „Војвода Јанко Катић“ основано је 1896. године као играчка, позоришна и
певачка дружина. У више наврата, Друштво је прекидало са радом и мењало име. У оквиру Друштва
постоје две секције – играчка и музичка (народни оркестар). Играчку секцију чине: две школе фолклора,
два дечја ансамбла, припремни ансамбл, извођачки ансамбл и ансамбл ветерана. Друштво користи
простор који им је уступљен од стране Општине у коме одржава своје програме. Овај КУД броји око 300
чланова а чланарина се плаћа на месечном нивоу и износи 600 динара.КУД „Војвода Јанко Катић“ у
просеку има 20 наступа годишње у Србији и по четири наступ годишње у иностранству. Најмање наступа
има у Младеновцу. Друштво за своје наступе наплаћује улазнице које износе од 100 до 150 динара.
Друштво изводи око 20 кореографијаКУД „Војвода Јанко Катић“ је навео сарадњу са КУД-ом „Романо
Ило“, КУД-ом „Извор“ из Велике Крсне и КУД-овима из Србије. Када је реч о буџету, Друштво део
средстава добија од општине Младеновац и града Београда. Као проблеме у раду КУД „ Војвода Јанко
Катић“ је навео следеће: недостатак ношње, недовољно финансирање и одлазак играча у друга друштва.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШУМАДИЈА“ 60
Културно уметничко друштво „Шумадија“ из Влашке основано је 1980. године. У оквиру Друштва постоје
две секције – фолклорна и музичка. Фолклорну секцију чине четири ансамбла: дечји, припремни, први
ансамбл и ансамбл ветерана. Музички ансамбл чине оркестар ветерана, извођачки оркестар, школа
музике и школа фруле. Друштво броји од 100 до 120 чланова а чланарина се не плаћа. Друштво изводи
око 10 кореографија а за своје активности користи простор Дома културе у Влашкој.КУД „Шумадија“ у
просеку има 20 наступа годишње у Србији и по један наступ годишње у иностранству. Од 1990. године
Друштво организује Међународни фестивал фолклора, а такође организује и манифестацију „Од предака
за будућност“ која се састоји од сабора младих фрулаша, ликовне колоније и гастро сајма. Друштво за
своје наступе не наплаћује улазнице. КУД „Шумадија“ је навео сарадњу са КУД-ом „Абрашевић“ из
Шапца и КУД-ом из Угљевика. Друштво као изворе финансирања наводи Општину и спонзоре.
Као проблеме у раду КУД „Шумадија“ је навео недостатак грејања и недостатак могућности
усаврашавања кадрова у КУД-овима. Такође је потребно анимирање младих људи да се баве
фолклором и промоција фолклора. Често се дешава да играчи одлазе у већа културно уметничка
друштва.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДРАМСКИ СТУДИО „АРЛЕКИНО-БУРЛЕСКА“
Удружење грађана драмски студио „Арлекино-Бурлеска“ основано је 2010. године. Главни циљеви
Удружења су да децу школског узраста уведе у свет глуме, да им развије машту и креативност и научи
како да се концентришу.
 Просторни капацитети
Удружење изнајмљује простор за одржавање својих програма и активности.
58
59
60

http://bgb.rs/opstinske/cir/07/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 18.07.2011.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 18.07.2011.
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 Техничка опремљеност
Удружење не наводи податке о техничкој опремљености.
 Чланство и запослени
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине стални и повремени активисти и оснивачи.
Табела 8: Чланство у Драмском студију
Број
Оснивачи

2

Стални активисти

1

Повремени активисти

1

УКУПНО

4

 Активности и публика
У 2010. години Удружење је укупно реализовало 2 представе за децу. Студио за своје представе
наплаћује улазнице које се крећу од 50 до 100 динара. Драмски студио „Арлекино-Бурлеска“ наводи
сарадњу са другим установама и удружењима из области културе на локалном нивоу и на нивоу округа.
 Буџет
Удружење се највећим делом финансира из сопствених прихода а један део средстава добија и од
општине Младеновац. У 2010. години највише средстава је издвојено за хонораре па потом за текуће
трошкове, а најмање за програме.
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Приказ 9: Извори и структура буџета Драмског студија у 2010. години

Текући трошкови

Табела 9: Висина и структура буџета Драмског студија у 2010. години
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
/
/
/

Износ
2009.
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

2010.
485,37 еур
50.000,00 дин
1.514,34 еур
156.000,00 дин
524,19 еур
54.000,00 дин
2.523,90 еур
260.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду, Удружење је навело недовољно средстава за реализацију пројеката и потребу за
бољим техничким условима.
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ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Основни подаци о општини61
2

Градска општина Нови Београд простире се на површини 40,74 km . Налази се на
левој обали Саве и граничи са градским општинама: Земун, Сурчин, Чукарица,
Савски венац и Стари град.
Насеље Нови Београд је изграђено након Другог светског рата. Тачније, 11.
априла 1948. године, постављен је камен темељац Новог Београда и у пролеће
1948. на левој обали Саве је почело да се гради насеље окружено са свих страна
песком и мочварним тлом. Четири године касније, 1952. године основана је општина Нови Београд.
Међутим, изградња овог насеља планирана је много раније, тако да је још 1923. године био изграђен
први урбанистички план који је предвиђао да се Београд прошири и пређе на леву обалу Саве. Услови
нису дозвољавали да се та идеја оствари.
Данас је Нови Београд по свим критеријумима једна од најразвијенијих не само београдских општина, већ
и општина у читавој Србији. Према последњем попису из 2011. године, на њеној територији живи 212.104
62
становника.
На територији општине Нови Београд налази се 20 основних и 8 средњих школа, 2 високе школе и 3
факултета.
Општина је оснивач и суорганизатор манифестација Новобеоградско културно лето и Новобеоградски
сајам књига, које се одржавају од 2009. године.
Дан општине Нови Београд је 11. април, датум којим се обележава почетак његове изградње. Слава
општине је 14. октобар, Покров пресвете Богородице.
Администрација у култури
Управа Градске општине Нови Београд организована је као јединствени орган са 9 унутрашњих
организационих јединица, одељења и служби. За послове културе надлежно је Одељење за друштвене
делатности.
У Општинском већу не постоји члан за културу.
Од радних тела у области културе постоји Савет за културу као раднo телo Већа ГО надлежно за питања
у култури на територији Општине. Савет броји 12 чланова, а његов мандат траје 4 године.
Од стратешких планова општине постоје: Стратешки план локалног економског развоја општине Нови
Београд (2008), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица,
Нацрт Стратегије за унапређење инклузивног образовања.
Актери у култури
На територији Градске општине Нови Београд налазе се установе културе које је основала Скупштина
општине Нови Београд, Скупштина града Београда, републичке установе културе, као и удружења
грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Новобеоградска културна мрежа, оснивач ГО Нови Београд,
2. Историјски архив Београда, оснивач Град Београд,
3. ЈП Сава центар, оснивач Град Београд,
4. Општинска библиотека „Вук Караџић“, као део мреже Библиотеке Града Београда, оснивач Град
Београд.
5. Музеј савремене уметности, републичка установа културе,
6. Дом културе Студентски град, републичка установа, оснивач Министарство просвете,
7. Студентски културни центар - Нови Београд, републичка установа, оснивач Министарство
просвете.

61
62

http://www.novibeograd.rs/?jez=&p=113, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Нови Београд су:
1. КУД „Опанак“,
2. КУД „Рад“,
3. КУД „Шумадија 05“,
4. Академско друштво за проучавање културног стваралаштва „Нови Београд“ Високе туристичке
школе,
5. АКУД „Шпанац“,
6. КУД „Талија“,
7. КУД „Србија ИМТ“,
8. КУД „20. Октобар“,
9. Ансамбл „Мираж“,
10. Театар „Мимарт“,
11. Дечје позориште „Чарапа“,
12. Галерија „Радионица душе“,
13. Удружење „Балкан нови покрет“,
14. Луткарско позориште „Бајкамела“,
15. Удружење грађана „Трећи трг“,
16. Центар за позоришна истраживања „Апс Арт“,
17. Сцена „Царина“.
Непокретна културна добра
На територији општине Нови Београд налази се 5 непокретних културних добара и 11 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Нови Београд
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

3

3

/

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

/

/

/

/

Знаменито место

2

2

/

/

УКУПНО

5

5

/

/

Културна добра
Споменици културе: Зграда Музеја савремене уметности; Старо Сајмиште - Логор Гестапоа; Црква Св.
Георгија на Бежанији.
Знаменита места: Јеврејско гробље на Лединама; Спомен гробље на Бежанијској коси.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Хангар старог аеродрома, Омладинских бригада 88; Палата Савезног
извршног већа; „Сава Центар“ и Хотел „Интерконтинентал“; Центар Месне заједнице „Фонтана“;
Стамбено-пословни центар „Генекс“; Пилони Моста краља Александра I – Пилон 1, Савски кеј; Пилон 4,
Карађорђева 13; Пилон 5, Црногорска 12 – који се простире још и на територији општина Стари град и
Савски венац.
Јавни споменици и спомен обележја: Парк пријатељства; Околина споменика културе Старо сајмиште –
логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, земунског пута и булевара Михаила Пупина.
Целине: Блокови 1 и 2 у Новом Београду; Централна зона Новог Београда; блокови 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30; Приобална зона Новог Београда - границе: од моста Газела, Булеваром Арсенија Чарнојевића
до Бродарске улице, Бродарском улицом управно до Старог моста, границом културног добра „Старо
сајмиште“ до Бранковог моста, Бранковим мостом и Булеваром Михаила Пупина до Булевара Николе
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Тесле, Булеваром Николе Тесле до улице Алексиначких рудара, улицом Алексиначких рудара до обале
Дунава, десном обалом Дунава до ушћа са реком Савом, левом обалом Саве до моста Газела.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се културно-уметнички аматеризам и манифестације у култури Новобеоградско културно лето, Новобеоградски сајам књига, као и Дечија недеља. Од оснивања
општинске установе културе, Новобеоградске културне мреже, 2009. године, финансирају се и
програмски трошкови ове установе. Градска општина Нови Београд расписује јавни конкурс за
суфинансирање пројеката цивилног сектора у оквиру кога имају право да конкуришу и пројекти из
области културе. О избору пројеката одлучује Комисија за пројекте цивилног сектора.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
еврима
6.265.000,61
8.214.000,81
5.502.000,90

Општински
буџет у
динарима
645.452.000,00
771.623.000,00
448.111.000,00

Општински
буџет за
културу у
еврима
183.000,16
107.000,66
38.000,69

Општински
буџет за
културу у
динарима
18.868.612,00
10.112.959,00
3.250.647,00

% од
укупног
општинског
буџета
2,92%
1,31%
0,72%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет
3.50%
општине показују континуиран раст од 2008.
3.00%
2.92%
године. Структура буџета показује да се у
2.50%
посматраном периоду највише издваја за
2.00%
манифестације. Такође, уочава се да су се
1.50%
издвајања за програмске трошкове општинске
1.31%
1.00%
установе културе увећали 2010. године у односу
0.72%
0.50%
на претходну годину, када је основана
0.00%
општинска установа.
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
/
/
/

Година
2009.
/
19,06%

2010.
/
29,27%
/

/

/

/

5,23%
/
94,77%
/
/
/
100%

/
80,93%
/
/
/
100%

1,12%
/
69,61%
/
/
/
100%

У установи културе чији је општина оснивач, укупан број стално запослених је 4. Једна запослена има
средњу стручну спрему, а три високу, од којих је једна магистар наука.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Нови Београд, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
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2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољно развијен културни туризам.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Истраживања публике.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА
Новобеоградска културна мрежа (НБКМ) је установа културе коју је основала Градска општина Нови
Београд 2009. године са циљем да буде својеврсан сервис становницима Новог Београда ради развоја
културно-уметничког стваралаштва у општини.
Културна политика Новобеоградске културне мреже је децентрализација и реализација културних
садржаја и програма кроз што већи број мини културних центара, међусобно повезаних, чији је главни
циљ „мрежа културних тачака“ у оквиру локалне заједнице.63
 Просторни капацитети
За свој рад Установа користи уступљен простор без надокнаде. Зграда у којој се Установа налази
саграђена је 1976. године, а њена укупна површина износи 1.376 м². Установа има једну салу површине
2
395 м капацитета 160 места за седење. Други простори које Установа користи су: Галерија „Блок“
2
(површине 176 м , капацитета 30 места за седење и 150 за стајање) и сала у МЗ Студентски град
2
(површине 87 м , капацитета 60 места за седење и 30 за стајање).
Установа нема обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Новобеоградска културна мрежа има 5 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Делатност Установе обухвата реализацију различитих културно-образовних програма: концерата,
позоришних представа, филмских и књижевних вечери, промоција књига, изложби и манифестација.
Програм НБКМ у великој мери оријентисан на децу основношколског и средњешколског узраста.
Табела 4: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
Биоскоп
пројекције
концерти
Позоришне
представе

Број
програма у
2010.
години
29
2
/
/
/
3

Број
публике
3.000
250
/
/
/
120

2

400

Сопствена
продукција

2

1.050

гостујуће

7

700

3

350

Промоције књига

63

У упитнику је истакнуто следеће: „Посебно напомињемо да се наведени подаци односе на укупно 14 месеци пословања (октобар
и новембар 2009. године и 2010. годину) и да уједно представљају почетак рада наше установе. Већ у 2011. години УК НБКМ
добила је на коришћење шест додатних простора, самим тим је забележила драстичан пораст културно/едукативних програмских
активности и раст посећености програма. Такође, успостављена је сарадња са разним установама и организацијама у култури, како
на локалном нивоу, тако и шире. План пословања НБКМ до 2014. године је развој мини културних тачака у локалу.“
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Тако су за децу основношколског узраста организоване школе глуме, цртања, сликања и вајања и балета
у оквиру „Позоришне лабораторије 45“, „Сликарског атељеа 45“ и „Балетског студија 45“. Такође, један од
програма манифестације „Новобеоградско лето 2010.“ је „Новобеоградски Џумбусдан“ - програм за децу
са музиком, аниматорима, играма и креативним радионицама. Деци и младима намењен је „НБГ
Аqуадром 2010“, спортско-забавно такмичење на базенима СЦ „11. април“, које подсећа на некадашње
„Игре без граница“. Поред аквадрома за младе је у посматраном периоду организовано упознавање са
радом и циљевима Канцеларије за младе Нови Београд под називом „Млади у театру стварности“.
Установа Новобеоградска културна мрежа је учествовала програмом „И ја сам дете са ове планете“ у
прослави годишњице Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама, као и у промоцији
пројекта „Персонални асистент-самостални живот“ који спроводи Центар за самостални живот особа са
инвалидитетом Србије. Такође, организовани су и часови плеса за децу са посебним потребама.
Приказ 2: Тенденција кретања броја публике у периоду 2009-2010. године
12500

С обзиром на то да је Установа основана 2009.
године, тако податке о посећености имамо само за
12000
11500
две године. Графикон показује тенденцију пада
посећености 2010. године у односу на претходну, али
11000
11100
наглашавамо да је податак у упитнику наведен
10500
оквирно, тј. да је те године било преко 11.000
2008
2009
2010
посетилаца.
Највећа посећеност садржаја које Установа организује је током априла-маја и октобра-новембра, а
најпосећенији програми су изложбе и позоришне представе, што показује горња табела.
Карте се наплаћују за позоришне представе и цена улазница износи 300 динара. Улаз на остале
програме је бесплатан.
Радно време установе је сваког дана од 9 до 23 часа.
Будући да је реч о младој установи, сарадња са организацијама у култури на свим нивоима
успостављена је тек након 2010. године.
Пројекти реализовани у партнерству са установама из других сектора и ресора су: „Укључи се – take
action“ са Мисијом ОЕБС-а у Србији, „НБГ аqуадром 2010.“ са Спортским центром „Нови Београд“,
Радионица сценског мачевања са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда, Такмичење у
драмским приказима на француском језику са ГО Нови Београд и Француским културним центром.
Установа је сарадњу остварила са свим основним и средњим школама на територији Новог Београда. С
обзиром на то да је програм НБКМ у великој мери оријентисан на децу основношколског и
средњешколског узраста, сарадња се огледа у промоцији активности Установе у школском систему.
Новобеоградска културна мрежа од 2010. године учествује у организацији манифестације
Новобеоградско лето и „НБГ Aquadrom 2010“ заједно са ГО Нови Београд и СЦ Нови Београд.
12000

 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Новобеоградској културној мрежи је 4 стално запослених, од којих 3 има
високу стручну спрему, међу којима је једна са магистратуром, а једна средњу стручну спрему. Све
запослене су жене. Просек година старости запослених износи 33 године.
Приказ 3: Образовна и старосна структура запослених

образовна
структура

75%

60.00%

25%

30.00%
0%
ВСС

50%

50%

25%

25%

0.00%

100%

до 30

ВШ

30-40

40-50

Поред запослених, у раду Установе на годишњем нивоу учествује преко 40 хонорарна сарадника.
Волонтере у посматраном периоду није имала, али има потребу за ангажовањем до два волонтера за
сваки пројекат који би помагали координатору пројекта око концептуализације, припреме и реализације
пројекта.
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 Буџет
Установа се највећим делом финансира из буџета свог оснивача, остварује сопствене приходе, а у
посматраном периоду је имала средства и из републичког и градског буџета.
Приказ 4: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2009-2010. године
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У
односу на годину у којој је Установа основана, 2010. године укупан буџет ове установе значајно се
увећао. Са увећањем буџета повећала су се и средства за програме и за плате. Посматрајући структуру
буџета у процентима, ставка програми се смањила, а ставака плате повећала 2010. године у односу на
претходну годину.
Табела 5: Висина и структура буџета у периоду 2009-2010. године
Структура буџета
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

/
/
/

16.448,30 еур
1.545.000,00 дин
3.481,29 еур

56.269,66 еур
5.796.624,97 дин
27.458,70 еур

/

327.000,00 дин

2.828.660,49 дин

/
/
/
/

1.277,54 еур
120.000,00 дин
21.207,12 еур
1.992.000,00 дин

7.535,11 еур
776.229,97 дин
91.263,47 еур
9.401.515,43 дин

 Инвестициона улагања
У 2008. године укупно је издвојено 15.700.424,57 динара, односно 192.804,59 евра из буџета општине за
адаптирање свечане сале МЗ „Сава“.
Потребе за будућим приоритетним улагањима односе се на адаптацију сала неколико месних заједница:
Дунавски кеј (35.000.000), Стари аеродром (30.000.000), Академија (20.000.000), Студентски град
(5.000.000) за шта је укупно потребно око 90.000.000 динара.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: недостатак професионалне сцене и комерцијалнијег
простора са већим капацитетом; неадекватне струјне инсталације, недовољна техничка опремљеност
(аудио и расветна техника); недовољан буџет; недовољан број стално запослених; немогућност
реализације додатних програма услед неадекватног простора, недовољно финансијских средстава и
недовољног људства.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА64
Историјски архив Београда је градска установа културе основана 1945. године под називом Градски
архив. Најпре је радио у саставу Градске библиотеке, а од 1947. године делује самостално. Од 1958.

64

Приказ настао на основу упитника о стању и стручном раду архива који је Архив Београда попунио за потребе Центра за
информације Историјског архива Србије 2010. године, а за потребе нашег истраживања доставио и нама, као и Извештаја Градског
Секретаријата за културу о реализацији програма установа и организација у области културе за 2008, 2009, 2010. годину.
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године носи садашњи назив.65 Историјски архив Београда је надлежан за заштиту архивске грађе и
документарног материјала органа локалне самоуправе – Скупштине града Београда и 17 градских
општина. Стварну надлежност има за грађу правних субјеката који делатност обављају на територији
града Београда, а нису републички органи и организације.
Архив функционише кроз 4 одељења у оквиру којих постоје службе: Одељење заштите архивске грађе
(са службама: заштите архивске грађе у архиву – депо, за техничку заштиту архивске грађе, заштите
архивске грађе ван архива), Одељење обраде и коришћења архивске грађе (са службама: сређивање и
обрада архивске грађе, читаоница, библиотека, културно-просветна делатност, публиковање архивске
грађе), Одељење општих послова (служба за правне и опште послове, послове администрације, народне
одбране и одржавање хигијене, служба рачуноводства) и Центар за информације (примена
информационих технологија, међународна сарадња).
 Просторни капацитети
Архив је првобитно био смештен у згради Градске библиотеке, а по осамостаљивању, у згради бивше
Класне лутрије. 15. октобра 1973. године усељева се у зграду, наменски грађену, по пројекту архитекте
66
Милана Јерковића. Зграда архива је у власништву Града Београда. Њена укупна површина износи
2
2
2
2
2
4.890 м , од чега је 2.400 м површина депоа, 1.500 м радних просторија, 120 м читаонице и 200 м сала
за изложбе. 2003. године, у оквиру зграде, отворена је Галерија Историјског архива Београда.
Урађено идејно решење за надоградњу Архива и добијена локацијска дозвола.
Техничка опремљеност
Од архивске опреме установа има 20.000 дужних метара металних полица.
 Архивски фонд
Архив чува 13.000 дужних метара архивске грађе сврстаних у 2.751 личних и породичних фондова и
збирки. Граничне године су 1749–2010. Укупан број сређених фондова и збирки је 2.499. Укупна количина
сређене архивске грађе износи ~9.500 дужних метара.
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Приказ 5: Однос сређене и несређене
грађе Архива
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Дигитализација архивске грађе је у току. 2009. године започет је петогодишњи Пројекат ревизије и
припреме за дигитализацију и микрофилмовање фонда Земунски магистрат, културног добра од
изузетног значаја, који је настављен и у току 2010. године. Ради се на дигитализацији аналитичке
картотеке (омогућава апсолутну претрагу по свим пољима) и на дигитализацији збирке фотографија, у
оквиру редовних активности, и друго.
 Културно-просветна, образовна и пропагандна делатност
У оквиру своје културно-просветне, образовне и пропагандне делатности Архив приређује изложбе
архивских докумената у земљи и иностранству, организује предавања и стручне семинаре, објављује
информације о раду архива и архивској грађи у средствима јавног информисања и стручним
публикацијама.
У посматраном периоду Архив је објавио укупно 7 књига и публикација и организовао 8 изложби.

65
66

http://www.arhiv-beograda.org/pdf/Vodic_IAB.pdf, приступљено марта 2012.
http://www.arhiv-beograda.org/pdf/Vodic_IAB.pdf, приступљено марта 2012.
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Приказ 7: Број пратећих програма Архива у периоду 2008-2010. године
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Током 2008. године Архив је организовао изложбе посвећене студентским протестима од 1968. до 2008.
године, затим путним исправама у Србији у XIX и XX веку, изложбу „Сигнализам Мирољуба Тодоровића
1968-2008“ и мултимедијалну презентацију поводом 100 година рођења Коче Поповића. Исте године
објављене су књиге: „Бањички логор“ у 2 тома и „Дигитализација и историографија 1995-2005“, а
публикован је 6. том докумената Управе града Београда „Живети у Београду 1890-1940“. У 2009. години
објављена је публикација „Играти живот, Милорад Мишковић“. Приређене су изложбе „Логор Бањица и
логораши 1941-1944“ и „Неоренесансна архитектура у Будимпешти“, гостујућа изложба Градског архива
из Будимпеште.
2010. године изложба „Логор Бањица и логораши 1941-1944“ гостовала је у Градском архиву у
Будимпешти. Исте године допуњена је стална изложбена поставка „Векови Београда – Београд ад акта“
документацијом из легата Архива (ордење из легата Коче Поповића), уз коју је публикован и Водич.
Поводом 65 година постојања Архива објављен је Водич Историјског архива Београда.
У посматраном периоду, Архив je сарадњу остварио кроз размену изложби и у домену стручних послова
са: Филозофским факултетом, Математичким институтом САНУ, Институтом за стандардизацију
Републике Србије, Заводом за информатику и статистику, Архивом Србије и другим архивима у Србији.
На међународном плану Архив је посебно током 2010. остварио сарадњу са Архивом из Будимпеште,
Меморијалним музејом холокауста из Вашингтона. Исте године су у Архиву боравиле делегација Yad
Vashema из Израела као и делагација Руске академије наука. Такође, остварена је и сарадња са
школама тако што је учесницима семинара професорима историје и ђацима београдских средњих школа
представљен рад Архива.
Приказ 8: Број корисника број и посетилаца Архива у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду бележи се раст броја корисника архивске грађе и библиотечког материјала, а с
друге стране пад укупног броја посетилаца пратећих програма Архива.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, укупан број стално запослених у Историјском архиву Града је 56, од којих 28
има високу стручну спрему, 1 вишу, 25 средњу и 2 основну школу. 55 запослених се финансира из буџета
Града, а 1 запослен у служби општих послова из сопствених средстава установе.
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Приказ 9: Образовна структура запослених и структура према врсти послова
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На стручним пословима у Архиву ради 78,5% запослених, док су остали запослени ангажовани на
општим пословима (правни и општи послови, администрација, хигијена, рачуноводство). У бројкама, то
изгледа овако: 13 запослених ради на заштити грађе ван архива, у деопоу 3, на пословима сређивања и
обраде грађе 20, у центру за информације 4, у библиотеци 1, на пословима конзервације и рестаурације
2, а 12 на општим пословима.
 Буџет67
Историјски архив Београда финансира се већим делом средствима Оснивача, а остварује и сопствене
приходе.
Приказ 10: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност
установе, 2008. године буџет је био највиши и у наредне
две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета,
средства за плате чине највећи део буџета у све три
године.

2010

Текући трошкови

Табела 6: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године68
Структура буџета
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

241.145,92 еур

157.305,07 еур

75.659,42 еур

19.636.946,00 дин

14.775.775,43 дин

7.794.062,93 дин

426.137,75 еур

406.301,69 еур

373.625,15 еур

34.701.164,00 дин
183.044,41 еур
14.905.635,43 дин
850.328,07 еур
69.243.745,43 дин

38.164.202,00 дин
179.425,16 еур
16.853.531,20 дин
743.031,92 еур
69.793.508,63 дин

38.489.032,00
166.085,72 еур
17.109.336,78 дин
615.370,29 еур
63.392.431,71 дин

 Проблеми
У упитнику о стању и стручном раду архива који је Архив Београда попунио за потребе Центра за
информације Историјског архива Србије за 2010. годину, наводи се проблем неклиматизованог простора
у сали за изложбе.
67

Извор: Извештај о реализацији програма установа и организација у области културе Секретаријата за културу Градске управе
Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
68
Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „САВА ЦЕНТАР“69
Сава Центар је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у
Европи, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и
манифестација.
 Просторни капацитети
Комплекс Сава Центра саграђен је 1977. године. Налази се свега пет минута од центра града и 15 минута
од аеродрома Београд. У његовој непосредној близини налазе се хотели делукс категорије, Hyatt
Regency и Хотел Континентал, који заједно са Сава Центром чини јединствен архитектонски простор
састављен од три целине: пословна зграда – објекат „А“, велика конгресно концертна дворана – објекат
„Б“ и Хотел „Континентал“ Београд. Због својих просторних и техничких могућности, Велика дворана Сава
Центра важи за једну од најрепрезентативнијих концертних дворана у којој се одржавају домаћи и
међународни програми. Сала је капацитета 3.672 седишта, са најсавременијом сценском техником и
Долбy Дигитал системом за вишеканалну репродукцију филмског звука.
 Програми и публика
У Сава Центру је до сада одржано преко 8.000 домаћих и међународних скупова и манифестација, са
више од 1.600.000 учесника, као и преко 8.000 културних догађаја, којима је присуствовало више од
7.000.000 посетилаца. Сава Центар је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као
што су ОЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална
Скупштина УНЕСЦО-а, 9. Самит несврстаних земаља, Скупштина ЕБРД, Светски конгреси рудара,
ортопеда, стоматолога, хирурга. У Сава Центру је наступао велики број светски признатих уметникасолиста, позоришних и балетских група, оркестара, хорова и националних ансамбала. У протекле три
деценије, у Сава Центру је организовано 20.000 културних манифестација и програма, са 10.000.000
посетилаца.
Приказ 11: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Сава Центар је организатор „Самертајм џез и блуз фестивала“, „Фестивала светске музике“, „Фестивала
дугометражног документарног филма“, а значајну продукциону подршку пружа фестивалима као што су:
ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС, БЕЛЕФ, „Гитар Арт фестивал“, „Фестивал игре“...
Сава Центар је члан међународних асоцијација International Live Music Conference (ILMC), International
Society of Performing Arts (ISPA).
 Запослени
Закључно са 2010. годином, број стално запослених у „Сава центру“ је 143.
 Буџет
Из буџета Оснивача делом се финансирају програми ЈП „Сава центра“, док се из сопствених средстава
финансирају плате и текући трошкови.
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Приказ ЈП „Сава центар“ настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације овог ЈП
http://www.savacentar.net/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја Секретаријата за културу Градске управе Града
Београда о реализацији програма установа и организација у области културе за 2008, 2009, 2010. годину.

129

Табела 7: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
Структура буџета
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.
889.563,26 еур
56.688.737,18 дин
13.750.000,00 дин
/

2010.*

117.107,61 еур

113.090,22 еур

11.000.000,00 дин

11.650.000,00 дин

/

/

/

/

/

/
/
889.563,26 еур
72.438.737,18 дин

/
/
117.107,61 еур
11.000.000,00 дин

/
/
113.090,22 еур
11.650.000,00 дин

* Средства за 2010. годину у Извештају о реализацији програма установа и организација у области културе Секретаријата за
културу Градске управе Града Београда за 2010. годину представљена су као ставка текуће субвенције, док су у Извештајима за
2008. и 2009. годину представљени као ставка Делатност

Када је реч о висини буџета, уочљиво је да су средства добијена од оснивача била највиша 2008. године
и да су се драстично смањила у наредне две године посматраног периода.
Средства за програме у 2008. години који имају две ставке односе се на трошкове поводом одржавања
„Eurosong Contest 2008“ и „редовне“ програмске трошкове.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 55.254.398,60 динара односно
607.588,65 евра из буџета Оснивача и из сопствених средстава.
Табела 8: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка клавира, хидроизолатерски
радови, набавка и уградња гипсаних
облога и плафона, молерскофарбарски радови, текуће
одржавање кино кабине и друге
Замена старих дотрајалих
расхладних кула за систем
климатизације, израда главног
пројекта санације фасаде објекта „А“
и „Б“, генерални ремонт турбо чилера
и друге
Санација мушких тоалета у објекту
„А“, замена дотрајалих компензатора
реактивне енергије-пирален батерије,
замена једне расхладне куле, замена
аутоматике климатизације конгресних
сала, надзори

Финансијер

Година

сопствена
средства

Износ
еур

дин

2008.

250.980,62

20.437.803,94

оснивач

2009.

211.287,16

19.846.351,05

оснивач

2010.*

145.320,87

14.970.243,61

* Средства за инвестициона улагања за 2010. годину у Извештају о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2010. годину представљена су као ставка Капиталне
субвенције

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Општинска библиотека Новог Београда основана је 1951. године као библиотека Х реона. Део Дома
културе Нови Београд постаје 1953. године, а 1961. године део Радничког универзитета „Нови Београд“.
Свој данашњи назив носи од 1956. године. Као и све друге општинске библиотеке, и новобеоградска
библиотека 1989. године постаје организациона јединица Библиотеке града Београда.
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Поред централног одељења у коме је смештено одељење за одрасле, Библиотека има следеће огранке:
„Фонтана“ (где се налази дечије одељење „Сава“), „Меша Селимовић“, „Бежанија“, „Марија Илић
Агапова“, „Перо Слијепчевић“, „Владан Десница“, „Васко Попа“. 70
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи је изнајмљен, и установа га користи с накнадом. Зграда у којој се
налази централно одељење саграђена је 1951. године. Укупна површина простора је 231 м². Библиотека
нема читаоницу нити простора за јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 24 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету, а корисницима је доступно 6
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 13.701, док укупан број једница износи 28.879.
Структура библиотечког фонда према броју наслова показује да је највише белетристике 8.116 (59,23%),
затим књига за децу 3.407 (24,86%) и на крају, 2.178 стручних и научних књига (15,89%).
Приказ 12: Структура библиотечког
фонда

Приказ 13: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Највише издања је набаљено 2009. године.
 Програми и корисници
У оквиру културно-образовне делатности Библиотеке у посматраном периоду је одржано 13 изложби, 11
радионица и 171 осталих пратећих програма.
Приказ 14: Број пратећих програма у периоду 2008-2010. године
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Библиотека има развијену сарадњу са школама кроз заједничку организацију Читалачке значке.
Табела 9: Број уписаних чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

70

2008.

2009.

2010.

Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.

Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.
Н.П.

8.137
2.593
3.240
15.249
29.219

http://bgb.rs/opstinske/cir/08/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012. године
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Приказ 15: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Одрасли
Средњошколци

27.85

11.08

52.18

Студенти

О броју уписаних чланова Библиотеке и о броју посетилаца
програма имамо податке само за 2010. годину. Те године су
нешто више од половине чланства чинили одрасли, затим
деца до 14 година старости, студенти и средњошколци.
Број посетилаца изложби у 2010. години био је 1.537.

Деца до 14
година

 Запослени
У Библиотеци на Новом Београду је 16 запослених на
неодређено време. Поред начелнице – вишег
библиотекара, још је 2 виша библиотекара, 5 библиотекара, 1 виши књижничар и 7 књижничара. 71
8.87

 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: неадекватан простор због мале квадратуре и лоше
локације (забачен, ван главних улица Новог Београда); лоша осветљеност простора и недостатак климе;
недовољно финансијских средстава; недовољно учешће запослених на стручним семинарима.

ДРУШТВО ЗА ЧУВАЊЕ, НЕГОВАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ НАРОДА
„РАД“
Друштво „Рад“ основано је 1977. године, са главним циљем бављења културно-уметничким
стваралаштвом. У оквиру друштва функционише ансамбл дечијих игара, омладински ансамбл, извођачки
ансамбл, ансамбл ветерана, вокално-инструментални ансамбл, драмска аматерска радионица, клуб
пријатеља, одбор родитеља и остали вид чланства.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор у предузеђу „Рад“, који је у власништву Друштва, а у оквиру кога располаже са
простором за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Друштво „Рад“ има по један рачунар, штампач и скенер, али нема приступ интернету.
 Запослени и чланство
У Друштву нема запослених лица, већ сталних и повремених чланова у оквиру неколико секција. Највећи
број чланова има ансамбл дечијих игара.
Табела 10:Чланство у Друштву
2008.

2009.

2010.

Повремени чланови

85
40

81
96

86
47 + (7)

УКУПНО

125

177

133 + (7)

Стални чланови

Чланарина износи 500,00 динара на месечном нивоу.
 Репертоар
Друштво „Рад“ на репертоару има традиционалне игре, као и рецитале, текстове наратора и кратке
скечеве из сопственог живота.
 Активности и публика
Друштво је у периоду од 2008 до 2010. године имало 93 наступа, од којих је највећи број наступа
остварен у другим градовима у Србији, док је најмање наступа Друштво имало у иностранству.
71
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Табела 11:Број наступа и публике у периоду од 2008. до 2010. године

Година

Број
наступа код
куће
11
8
16
35

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број
публике
на
гостовањи
ма

Број
гостовања у
иностранств
у

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

18
13
20
51

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

2
3
2
7

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

Н.п. – нема података

 Буџет
Друштво је у 2009. години највећим делом финансирано из буџета Града, док су у 2010. години сопствени
приходи чинили највећи удео средстава у укупном буџету Друштва. У две посматране године (2009,2010)
удео буџета су чинила и спонзорства, док је Друштво у 2009. години добило средства и из општинског
буџета. У периоду од 2008. до 2010. године укупан буџет Друштва је искоришћен за реализацију
програма/пројеката.

6.5%

40%
20%

100%

80%

100%

100%

40%

60%

30.5%
30%

33%

80%

100%

60%

Приказ 16: Извори финансирања и структура буџета Друштва у периоду од 2008. и 2010. године72
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Табела 12: Структура буџета Друштва у периоду од 2008. и 2010. године
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

1.903,43 еур

4.790,77 еур

3.154,89 еур

155.000,00 дин

450.000,00 дин

325.000,00 дин

/
/
/
/
1.903,43 еур
155.000,00 дин

/
/
/
/
4.790,77 еур
450.000,00 дин

/
/
/
/
3.154,89 еур
325.000,00 дин

 Проблеми
Друштво „Рад“ истиче да након добијања решења о регистарцији друштва настају проблеми простора,
техничке опремљености (ношња), ко је финансијер, структура, а посебно избори етно-грађе и програм, а
то се мора усагласити са АПР-ом и Министарством културе и информисања друштва Републике Србије.

72

Из приказа су изостављени подаци о изворима финансирања Друштва у 2008. години, којe КУД није доставио Заводу.
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АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА „НОВИ
БЕОГРАД“ – ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ73
Академско друштво за проучавање културног стваралаштва „Нови Београд“ – ВТШ основано је 1974.
године, али је статус удружења добило 2003. године. Основни задатак Друштва је остваривање општег
интереса у аматерском стваралаштву заснованог на начелима чувања, неговања и заштите културне
традиције народа са ових простора, и теренског истраживања и записивања традиционалних обичаја,
игре, песме и говорне речи.
 Просторни капацитети
Друштво користи уступљен простор у Високој туристичкој школи, у оквиру кога располаже са простором
за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Завод не располаже подацима о техничкој опремљености Друштва.
 Запослени и чланство
Друштво чине стални чланови.
Табела 13 :Чланство у Друштву
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

200

250

300

Повремени чланови

/

/

/

УКУПНО

200

250

300

Чланарина Друштва износи од 200,00 до 1.000,00 динара
 Репертоар
Друштво на репертоару има 32 кореографије. 74
 Активности и публика
Друштво је у две посматране године (2008.,2009.) имало 136 наступа, од којих је највећи број наступа
остварен у месту у коме је Друштво лоцирано, а најмање у иностранству.
Табела 14: Број наступа и публике у периоду од 2008. до 2010. године

Година

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број
наступа у
месту у ком
је КУД
лоциран
Н.п.
62
60
122

Број
публике
Н.п.
4800
4500
9300

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији
Н.п.
4
5
9

Број
публике на
гостовањим
а

Број
гостовања у
иностранств
у

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

Н.п.
2
3
5

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству
Н.п.
2000
3000
5000

Н.п. – Нема података

Улазнице за своје наступе Друштво наплаћују 200,00 динара.

73

У приказу Академског друштва „Нови Београд“ – Високе туристичке школе неће бити представљени подаци из 2010. године, јер
Завод не располаже тим подацима.
74
Подаци о репертоару су добијени у разговору са представником Друштва од 27.09.2011. године
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КУД на локалном нивоу има сарадњу са Културном мрежом Новог Београда; на нивоу округа са
домовима културе; на међународном нивоу са сличним асоцијацијама у Европи, док са културним
актерима на националном нивоу нема сарадњу.
 Буџет
Друштво се у посматраним годинама (2008, 2009) у потпуности финансирало из сопствених прихода, а
највећи део средстава издвојен је за текуће трошкове.
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Приказ 17: Извори финансирања и структура буџета Друштва у 2008. и 2009. години75
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Табела 15: Структура буџета Друштва у периоду од 2008. до 2010. године
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

/

/

Н.п.

/

/

Н.п.

6.754,12 еур
550.000,00 дин
11.174,99 еур
910.000,00 дин
17.929,11 еур
1.460.000,00 дин

4.258,46 еур
400.000,00 дин
9.581,53 еур
900.000,00 дин
13.839,99 еур
1.300.000,00 дин

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

Н.п.-нема података

 Проблеми
Академско друштво „Нови Београд“ – ВТШ је навело следеће проблеме у свом раду: недостатак
сопственог простора; недостатак потребних инструмената и народне ношње за нова остварења;
недостатак финансијских средстава за основну делатност; потребу за обезбеђењем средстава за
запослење једне особе; потребу да лица у комисијама за доделу средстава буду независне и
нестраначке личности.

АКАДЕМСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШПАНАЦ“76
АКУД „Шпанац“ је основан 1954. године. Друштво за пробе користи сале школа и просторије Месне
заједнице и факултета. АКУД има око 300-400 чланова, распоређених у академском хору, фолклору,
позоришту и оркестру.Највећи проблем Друштва је недостатак простора за рад, због чега нису у
могућности да организују довољан број проби.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ОПАНАК“77
КУД „Опанак“ основан је 2001. године. Друштво за обављање своје делатности изнајмљује хол основне
школе. КУД има око 80 чланова, распоређених у орекстар и фолклорну секцију (три групе и први
ансамбл). У организацији Друштва већ неколико година се одржава манифестација Фестивал дечијег
75

Из приказа су изостављени подаци о извору финансирања и структури буџета Друштва у 2010. години, којима Завод не
располаже.
76
Аудио запис разговора са представником Друштва од 27.09.2011. године
77
Аудио запис разговора са представником Друштва од 27.09.2011. године
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фолклора „Разиграни опанак“. Чланарина КУД-а износи 1.000,00 динара. Као један од проблема у
функционисању КУД истиче недостатак ношње.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШУМАДИЈА 05“78
КУД „Шумадија 05“ је почео са радом 2005. године и данас има око 150 чланова. Друштво изнајмљује
простор хола и трпезарија у школама, који плаћа од 1.000,00 до 3.000,00 динара по сату. КУД наплаћује
чланарину и износу од 1.500,00 динара за почетнике и 1.200,00 динара за напредније. Највећи проблем
Друштва су термини за изнајмљивање просторија, који се јавља почетком септембра сваке године.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА КУЛТУРНИ РАЗВОЈ – „БАЛКАН НОВИ ПОКРЕТ“
Удружење „Балкан нови покрет“ основано је 2011. године. Главни циљеви удружења су: афирмација и
унапређење сценског и музичког стваралаштва; организовање и продукција пројеката значајних за
очување културне баштине; промоција младих уметника; развој цивилног друштва и пружање помоћи
угроженим категоријама друштвене заједнице.
 Просторни капацитети
Удружење користи приватне просторије без накнаде и не располаже простором за одржавање
активности.
 Техничка опремљеност
Удружење користи четири умрежена рачунара са кабловским интернетом.
 Чланство
У удружењу „Балкан нови покрет“ нема запослених лица, постоје стални и повремени чланови.
Табела 16: Број активиста/киња удружења
Број
Оснивачи/це
Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње

УКУПНО

3
2
2
7

 Активности и публика
Удружење не наплаћује улазнице за своје представе и нема чланство у некој професионалној мрежи на
националном и међународном нивоу.
 Буџет
Подаци о изворима и структури буџета овог удружења нису били доступни.
 Проблеми
Као највеће проблеме у раду удружење је навело: недостатак адекватног простора за рад и окупљање
чланова, као и недовољна финансијска средства за реализацију програма и пројеката.
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Аудио запис разговора са представником Друштва од 27.09.2011. године
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ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Основни подаци о општини79
Градска општина Обреновац налази се 27 km удаљена од центра града
2
Београда. Простире се на површини од 411 km , и граничи са београдским
општинама Сурчин, Барајево, Лазаревац и Чукарица, затим општинама Уб,
Владимирци и Пећинци. Општину Обреновац чини насеље Обреновац и 28
насељених места у којима, према последњем попису из 2011. године, живи
80
71.419 становника.
Обреновац је до XIX века носио турски назив Палеж. Током Другог српског
устанка потпуно је спаљен, а 1859. године обнавља га кнез Милош Обреновић,
по коме место добија своје име.
На територији општине се налазе електроенергетска постројења Термоелектране „Никола Тесла“ А и Б
која производе близу 60% електричне енергије у земљи.
На територији градске општине Обреновац налази се 10 основних и 3 средње школе. Од локалних медија
присутни су: Радио Обреновац, „Обреновачка хроника“, „Палеж“, РТВ Студио МАГ.
ГО Обреновац је организатор манифестација Међународни дани Обреновца, Такмичење у рецитовању и
Годишњи концерт на тргу.
Дан општине је 20. децембар, дан када је Указом кнеза Милоша Обреновића установљен назив
Обреновац, а крсна слава Тројица.
Администрација у култури
Управа Градске општине Обреновац организована је као јединствени орган са 7 унутрашњих
организационих јединица, одељења, службом и кабинетом председника. За послове културе задужено је
Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.
У оквиру Већа ГО Обреновац постоји члан који је надлежан за културу. Од радних тела у области културе
постоји Комисија за културу и образовање, радно тело Већа ГО. Комисија броји 5 чланова, а њен мандат
траје 4 године. Задатак Комисије је да у сарадњи са установама из области културе и образовања на
територији општине Обреновац чији су оснивачи Република, општина Обреновац и Градском управом –
Секретаријатом за образовање и Секретаријатом за културу, прати вршење послова из ових области,
разматра проблематику и предлаже начин решавања проблема од значаја за њихово функционисање,
финансирање и суфинансирање делатности, програма и пројеката из области културе и заштите
културних добара од значаја за општину и начин обезбеђења услова за подстицање развоја културно –
уметничког аматеризма и рад културно – уметничких друштава и аматера на територији градске општине
Обреновац.
2010. године отпочео је ПАСКО (PASCO – Performing Arts Scene Obrenovac), трогодишњи пројекат у
реализацији општине Обреновац, ЈП Спортско-културног центра „Обреновац”, округа Бускеруд из
81
Норвешке, Мидфилке театра из Хонефоса (Норвешка) и Аспајер траста из Ливерпула. Пројекат је везан
за извођачке уметности и има за циљ да помогне свима којима је потребна помоћ у стицању знања,
вештина и могућности за образовање, организацију, промоцију и развој извођачких уметности. У складу
са тим кроз пројекат се помажу трупе и индивидуалци у продукцији представа и њихово повезивање са
82
интернационалним фондовима и школама, пружање логистичке подршке.
Од локалних стратешких докумената постоје Стратешки акциони план ГО Обреновац и Локални акциони
план за младе, којима је обухваћена и култура. Такође, општина има још и Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у ГО Обреновац.
Током 2009. године спроведено је Истраживање о потребама, ставовима и интересовањима младих које
је реализовала Канцеларија за младе општине Обреновац и МЗ ГО Обреновац уз стручну помоћ Групе
„Хајде да...“.
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http://www.obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=2, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
81
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1474519, приступљено јануара 2012. године
82
http://www.obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=447:pasco-performing-art-scene-obrenovac&catid=37:2009-0130-23-14-12&Itemid=214, приступљено јануара 2012. године
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Актери у култури
На територији Градске општине Обреновац налазе се установе културе које је основала градска општина
Обреновац, Скупштина града Београда, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац“, оснивач ГО Обреновац,
2. Библиотека „Влада Аксентијевић“, оснивач Град Београд.
Удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Обреновац су:
1. КУД „ТЕНТ“,
2. КУД „Драган Марковић“ Забрежје,
3. КУД „Прва Искра“ Барич,
4. КУД „Стублине“, Стублине,
5. КУД „Круна“, Велико Поље,
6. КУД „Милоје Бељинац“, Скела,
7. Клуб књижевника,
8. Омладински женски хор „Обреновачке девојке“,
9. Студио „Дуња“,
10. Драмски студио „Ћоше“,
11. Савез гуслара Србије.
Непокретна културна добра
На територији општине Обреновац налази се 16 непокретних културних добара и 7 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Обреновац
Категоризација НКД

Непокретна културна добра по
врстама
Споменик културе

14

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

13

1

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

2

2

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

16

15

1

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Чесни дом породице Михаиловић.
Културна добра
Споменици културе: Црква брвнара у Орашцу; Црква св. Духа, Стара варошка и Кућа у којој се родио
народни херој Влада Аксентијевић у Обреновцу; Кућа у селу Дражевцу и Стара задружна кућа Ранковића;
Механа Узун Мирка Апостоловића у Мислођину; Споменик стрељаним таоцима у Скели; Стара механа у
Ушћу; Стара основна школа у Конатицама; Манастир Грабовац; Црква св. Вазнесења у Дрену; Црква
Покрова Пресвете Богородице у Баричу.
Археолошка налазишта: Црквине у Мислођину; Ушће реке Вукодраже.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Соколски дом.
Објекти сакралне архитектуре: Црква Рођења Богородице, Звечка.
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Целине: Обреновачка чаршија - границе: Парна страна улице Милоша Обреновића од броја 2 до 216 и
непарна страна од броја 1 до броја 175, са припадајућим парцелама. Интегрални део Чаршије је и
простор Малог трга (Улица Владе Аксентијевића у потезу од улице Милоша Обреновића до улице
Војводе Мишића).
Археолошка налазишта: Црквине у Стублинама; Луг - Воденички Брег и Градац у Звечки; Ђурића
Виногради у Грабовцу.
Финансирање
Из општинског буџета финанисирају се културно-уметнички аматеризам и манифестације у култури, као и
трошкови (у табели под ставком „нешто друго“) чији основ није наведен.
Градска општина Обреновац расписују јавне конкурсе за суфинансирање пројеката у области културе. О
избору пројеката који се суфинансирају из буџета општине одлучује Комисија за образовање и културу.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Општински
буџет у
еврима

Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
динарима

4.250.864,25
4.842.159,55
5.563.737,10

437.903.206,08
454.827.435,72
453.065.126,98

Општински
буџет за
културу у
еврима
86.795,29
71.153,81
47.484,92

Општински
буџет за
културу у
динарима
8.941.225,06
6.683.527,53
3.866.782,45

% од
укупног
општинског
буџета
2,04%
1,46%
0,85%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
2.50%
2.04%

2.00%
1.50%
1.00%

1.46%
0.85%

Издвајања за културу у односу на буџет
општине показују континуиран раст од 2008.
године, а структура буџета показује да се у
посматраном периоду континуирано повећавају
издвајања за културно-уметнички аматеризам.

0.50%
0.00%
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама
културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције,
реновирање, набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено
осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.

Година
2009.

2010.

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

6,86%
/
30,59%

46,57%
/
26,44%

60,63%
/
24,27%

/

/

/

/
62,54%
100%

/
26,98%
100%

/
15,09%
100%

Општина Обреновац подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије стипендирањем (специјалистичке, мастер, докторске студије...), подршком
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одлазака на семинаре, конференције, предавања, курсеве, и организовањем радионица, летњих школа,
уметничких колонија.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Обреновац, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
4. Недостатак средстава за програме,
5. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
6. Недовољна стручност и бројност кадрова.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
4. Опремање установа културе,
5. Неговање и заштите културне и историјске баштине,
6. Едукација запослених у култури.

ЈП СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ“
Јавно предузеће Спортско културни центар „Обреновац“ основала је Градска општина Обреновац 1982.
године под именом Дом културе и спортова. Наредне године Биоскоп „Палеж“ је припојен Дому културе и
спортова, а 1988. су отворени Обреновачки базени који постају део спортско-културног центра. 1991.
године почиње са радом Радио „Обреновац“ у Дому културе и спортова. Статус јавног предузећа има од
1995. године.
Основну унутрашњу организацију овог Јавног предузећа чине следеће радне јединице: Радна јединица
Заједнички послови, Радна јединица Дом културе и спортова, Радна јединица Економско финансијски
послови. У оквиру Радне јединице Дом културе и спортова налазе се Културни центар (Дом културе и
Биоскоп „Палеж“) и Спортски центар (спортска хала и базени).
 Просторни капацитети
2
У оквиру предузећа налазе се три велика објекта: Дом културе и спортова 8.000 м , Биоскоп „Палеж“ 750
2
2
м и Обреновачки базени 5.600 м . Главна зграда Дом културе и спортова саграђена је 1982. године.
Укупна површина простора који установа користи је 14.350 м². У овим објектима има простора за
различите намене: изложбе, филмске и видео пројекције, музичке садржаје, музичке-сценско програме,
друге врсте програма. Позоришна сала је површине 416,9 м² са 347 места за седење у партеру и 357 на
балкону. Позоришна сала има ротациону бину и оркестарску рупу у коју може да се смести 15 особа.
2
Мала сала је површине 114,56 м² са 150 места за стајање. Биоскоп „Палеж“ има површину од 349,11 м ,
2
са 398 места за седење у партеру и 97 на балкону. Галерија СКЦ је површине 187,50 м , капацитета 120
2
места за стајање, и Арт клуб 158,59 м , 50 места за стајање.
Спортско културни центар има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Спортско културни центар има 15 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
У оквиру културне делатности Центра, за децу и младе организују се позоришне представе, филмске
пројекције, Кидс фест – фестивал филмова за децу, приредбе, концерти, изложбе, књижевни сусрети,
Фестивал дечјих фолклора, Спортска дечја олимпијада.
Табела 4а: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине

Број
програма у
2010. години
23
9
5
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Број публике по
програму
2.500
450
300

Табела 4б: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
наступи КУД-ова
Биоскоп – пројекције филмова
концерти
позоришне представе
наступи хора

Број
програма у
2010. години
17
72
32
14
1

Број публике по
програму
5.100
3.926
9.600
5.529
100

Најпосећенији културни садржаји у 2010. години били су концерти, затим позоришне представе и наступи
КУД-ова. Током 2009. и 2010. године у сарадњи са установама из других ресора Центар је организовао
бројне садржаје као што су: Туристичко културна манифестација Србина туристичка авантура у
Обреновцу, у сарадњи са Секретаријатом за привреду, „Ера глупих“, пројекција еколошког филма у
сарадњи са Агенцијом за европске интеграције и сарадњу са удружењима, Сајам запошљавања са
Националном службом за запошљавање, Сајам обреновачке привреде са ГО Обреновац и
Предузетничким центром Обреновца, Дане здравља са Домом здравља.
Центар је у сарадњи са ГО Обреновац од 1983. године организатор манифестације Обреновачко лето,
затим од 2005. године манифестације „Дани музике“ у сарадњи са Музичком школом „Ватрослав
Лисински“, и сајма књига од 2006. године.
У периоду 2008-2010. године, број посетилаца Центра на годишњем нивоу био је око 450.000 за све
садржаје укључујући и спортске. Улазнице за програме се наплаћују, с тим што постоји доста бесплатних
програма. У просеку улазница кошта од 55 до 800 динара. Попусти постоје за организоване посете.
На локалном нивоу Спортско културни центар највише сарађује с Библиотеком „Влада Аксентијевић“, на
окружном нивоу са Културним центром Лазаревац и београдским позориштима, на међународном нивоу
са установама из: Норвешке, Пољске, Шпаније, Турске, Грчке. Такође, са основним и средњим школама
са територије ГО Обреновац, ово ЈП сарађује тако што школе бесплатно користе просторије за
организовање годишњих приредби, изложби, прослава, а такође долазе као посетиоци програма.
Музичка школа „Ватрослав Лисински“ од 2009. године бесплатно користи просторије биоскопа „Палеж“
као просторије музичке школе.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Спортско-културном центру је 70 стално запослених, од чега је 6 са
високом стручном спремом, са вишом 7, са средњом 44, и основном 13. Број жена је 33, а мушкарца 37.
Од укупног броја запослених, 33 ради као техничка лица (домари, помоћна лица, чистачице/спремачице,
радници на обезбеђењу и заштити од пожара и др), а 11 на пословима у ресторану који послује у оквиру
Установе.
На пословима културе ангажовани су: координатор програма културе, уредник филмског и позоришног
програма и уредник ликовног и књижевног програма.
Спортско-културни центар нема запослених на одређено време, хонорарне сараднике нити волонтере.
 Буџет
Ово јавно предузеће се финансира највећим делом од сопствених средстава, затим буџета Оснивача, а
имало је и средства из републичког и градског буџета, као и нешто донација у 2009 и 2010. години.
Приказ 2: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У све три године ставка програми била је најнижа у односу на друге ставке буџета.
Табела 5: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Структура буџета

2008.

Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2009.

2010.

247.788,90 еур
20.177.896,00 дин
450.855,10 еур

162.947,68 еур
15.305.790,00 дин
417.097,23 еур

193.255,57 еур
19.908.242,00 дин
395.205,61 еур

36.713.942,00 дин

39.178.235,00 дин

40.712.145,00 дин

307.695,36 еур
25.056.187,00 дин
1.006.339,35 еур
81.948.025,00 дин

571.273,24 еур
53.660.095,00 дин
1.151.318,15 еур
108.144.120,00 дин

350.015,82 еур
36.056.915,00 дин
938.477,00 еур
96.677.302,00 дин

Средстава за програме у култури у односу на укупан буџет за програме предузећа кретала су се између
21 и 29%, што је чинило између 3 и 6% у односу на целокупан буџет предузећа. Износ за програме у
култури је варирао с тим што је 2008. године био највиши, а наредне године најнижи за посматрани
период.
Табела 6: Средстава за културу у оквиру буџета за програме у периоду 2008-2010. године
Година

2010.
2009.
2008.

Висина буџета
за програме

Програми и пројекти
КУЛТУРА

193.255,57 еур

56.546,73 еур

19.908.242,00 дин

5.825.167,00 дин

162.947,68 еур

34.463,41 еур

15.305.790,00 дин

3.237.172,00 дин

247.788,90 еур

66.655,73 еур

20.177.896,00 дин

5.427.896,00 дин

% у односу
на укупан
буџет за
програме

% у односу
на укупан
буџет
установе

29,26%

6,02%

21,14%

2,99%

26,90%

6,62%

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 22.348.384,00 динара, односно
235.116,19 евра из општинског буџета и сопствених средстава.
Табела 7а: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Уградња система аутоматског дозирања хлора и
аутом.регулације Пх вредности воде
Набавка и уградња нове сауне
Набавка мобилног разгласа и расвете
Ремонт санитарних чворова у затвореном базену

Финансијер
Сопствена
средства

Година
2008.

Износ
еур
14.428,04

дин
956.901,00
218.000,00
545.639,00
3.646.651,0
0

ГО Обреновац
Сопствена
средства

Санација прелива отвореног олимпијског и малог
базена, делимична изолација равног крова затвореног
базена и кречење базенске хале

ГО Обреновац

Замена столарије у санитарним чворовима отвореног и
затвореног базена

ГО Обреновац

258.278,00

Реконструкција противпаничне расвете за затворени
базен и ресторан

Сопствена
средства

502.368,00

2009.
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171.803,11

11.184.650,
00

Табела 7б: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Износ
еур

дин

Израда централног система усисавања у Дому културе

Сопствена
средства

363.300,00

Реновирање туш кабина и санитарних чворова у
спортској хали

ГО Обреновац

2.641.603,0
0

Израда пројекта и монтажа тобогана

Сопствена
средства

Санација равног крова гардероба затвореног базена и
делимична санација крова Ресторана базени
Израда музичког студија

2010.

48.885,04

ГО Обреновац
ГО Обреновац

614.104,00
1.074.744,0
0
342.146,00

Потребе за будућим приоритетним инвестиционим улагањима односе се на: санацију кровова у објекту
ДКС (24.000.000,00), делимичну замену паркета у спортској хали (10.000.000,00), поправку монтажних
трибина у спортској хали (5.000.000,00), замену пода и столица у позоришној сали (8.000.000,00),
поправку бине у позоришној и малој сали (1.200.000,00), промену прозора и плочица у базенској хали,
завршетак хидроизолације крова и промену расвете, детаљну реконструкцију машинске собе на базену,
реконструкцију биоскопа „Палеж“ (6.000.000,00), за шта је укупно потребно оквирно 54.200.000,00 динара.
 Проблеми
У установи су навели следеће проблеме у раду: непостојање летње позорнице; поједина техничка
опрема је застарела, и постоји потребе за набавком нове опреме за биоскоп: платно, пројекциони
апарати и пратећа опрема; зависност од оснивача у погледу финансирања; неповољна старосна
структура и мале плате, и постоји потреба за младим и вредним; недовољно новца за пројекте.

БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“
Библиотека у Обреновцу основала је Скупштина Града Београда 1967. године. Традицијом се наставља
на рад Радничке читаонице из 1904. године. Током своје историје Библиотека је радила као самостална
установа и као део Народног универзитета. Од 1994. године као самостална библиотека ушла је у ред 17
општинских библиотека која финансира Скупштина града Београда.
Оснивач Скупштина града Београда
Организациону структуру Библиотеке чине: позајмно, научно одељење са читаоницом, дечје и завичајно
одељење. Матична библиотека је Библиотека града Београда. Библиотека „Влада Аксентијевић“ има и 4
активна огранка - у Јавном предузећу за информисање, Стублинама, Забрежју и Дрену.
 Просторни капацитети
Библиотека поред централне зграде за свој рад користи још четири простора у коме се налазе огранци
Библиотеке. Ти простори су уступљени од којих неке установа користи без, а неке са надокнадом. Главна
зграда Библиотеке налази се у Милошевом конаку из око 1824. године. Зграда је споменик културе. 2007.
године извршена је њена реконструкција и рестаурација. Укупна површина простора свих пет простора је
681 m² (390+100+91+80+20). Библиотека има читаоницу са 30 места.
Техничка опремљеност
Библиотека има 17 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 38.911 књига, 7 новина и 71 часопис, док укупан број
јединица износи 81.425.
Структура библиотечког фонда према броју јединица показује да је највише белетристике и стручне и
научне књиге 74.879 (91,96%), затим дечије књиге са сликовницама 6.156 (7,56%) и завичајни фонд 390
(0,47%). Сав библиотечки фонд је на српском језику.
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Приказ 3: Структура библиотечког фонда
0.47 7.56

Приказ 4: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених књига се од 2008. години смањивао.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је програмима са циљем популарисања књиге и читања. Најчешће се
приређују књижевни сусрети са књижевним свараоцима и промоције књига, али и трибине и предавања.
Организују се и изложбе, радионице, филмски, драмски и музички програми. У периоду од 2008. до 2010.
године укупно је у Библиотеци одржано 42 књижевне вечери, 16 предавања, 21 изложба, 21 трибина, 16
радионица, и 53 остала пратећа програма. Улаз за програме је бесплатан.
Приказ 5: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека организује за децу и младе ликовне, плесне, музичке и драмске радионице, изложбе,
промоције књига. У сарадњи са свих 11 основних и средњих школа из Обреновца, Библиотека организује
Општинско такмичење рецитатора, а у сарадњи са Књижевним клубом Обреновац, Конкурс за најлепшу
бајку.
Податке о броју уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године Библиотека нам није
доставила.
Приказ 6: Тенденција кретања броја корисника програма у периоду 2008-2010. године
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Број корисника програма Библиотеке у варира тако што
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0
услуга овог центра повремено посећују редовне
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програме. Осим тога, Удружење за целебралну
парализу сваке године има колективно бесплатно чланство у библиотеци.
На локалном нивоу Библиотека остварује сарадњу са: Спортско-културним центром Обреновац,
Књижевним клубом Обреновац, удружењима: „Креативне жене Обреновца“, „Снага оптимизма“, „Чувари
заната“, Радионицом ткања „Србијански вез“, Обреновачким женским центром, КУД-ом Тент, Поетским
театром Обреновац, Удружењем „Шта хоћеш!“, Позоришном трупом Марије Меденице, позоришном
трупом Техничке школе. На нивоу округа Библиотека сарађује са Књижевним друштвом Умка, а на
националном нивоу са: Универзитетском библиотеком, Библиотеком града Београда, Издавачком кућом
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„Мали Немо“, Југословенском кинотеком. На међународном нивоу са: Издавачком кућом ВБЗ, Иранским
културним центром, Центром за културу округа Бускеруд (Норвешка).
Сарадња се базира на организацији догађаја и на пројектима/програмима.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци у Обреновцу је 14 стално запослених, од којих троје имају
високу стручну спрему, двоје вишу, осам средњу стручну спрему, а једна запослена је са основном
школом. Структуру запослених чини 11 стручних лица, од којих 3 библиотекара, 1 виши књижничар и 7
књижничара. Број жена је 12, док су двојица мушкараца. Просек старости запослених износи 42 године.
Приказ 7: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Библиотека има 1 запосленог на одређено време и 1 волонтера који је у посматраном периоду био
ангажован на пословима књижничара односно библиотекара, где су стицали потребно знање и праксу за
полагање стручног испита.
 Буџет
Библиотека се финансира највећим делом из буџета Оснивача, затим из општинског буџета и од
сопствених средстава, као и републичког буџета.
Приказ 8: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, у све три године средства за плате чине
убедљиво највећи део буџета, затим ставка текући трошкови и на крају ставка програми.
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Табела 8: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

4.912,09 еур

6.696,43 еур

7.183,41 еур

400.000,00 дин

629.000,00 дин

740.000,00 дин

133.612,66 еур

108.749,80 еур

84.746,34 еур

10.880.319,00 дин
27.704,16 еур
2.256.000,00 дин
166.228,91 еур
13.536.319,00 дин

10.214.945,00 дин
27.034,41 еур
2.539.361,00 дин
142.054,79 еур
13.343.306,00 дин

8.730.153,00 дин
25.539,95 еур
2.631.000,00 дин
117.476,50 еур
12.101.853,00 дин

 Инвестициона улагања
У Библиотеци „Влада Аксентијевић“ у Обреновцу није било инвестиционих улагања у посматраном
периоду.
Библиотека је исказала потребу за будућим инвестиционим улагањима за које је укупно потребно
оквирно 3.220.000,00 динара. Будућа приоритетна инвестициона улагања односе се на: куповину 30
полица за нови огранак (400.000 дин), уређење дворишта библиотеке (120.000 дин), опремање дворишта
бином за програме на отвореном (1.500.000 дин), опремање бине - светло, озвучење… (500.000 дин),
почетак дигитализације завичајног одељења (700.000 дин).
 Проблеми
Проблеми у раду нису наведени.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „МИЛОЈЕ БЕЉИНАЦ“
Културно уметничко друштво „Милоје Бељинац“ из Скеле основано је 1955. године. Главни циљеви
Друштва су образовно културно стваралаштво и развијање културних традиција. У оквиру Друштва
постоје две секције – фолклорна и музичка.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде, у оквиру кога постоје услови за одржавање
активности и програма Друштва.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Милоје Бељинац“ није доставило податке о техничкој опремљености.
 Чланство и кадрови
У Друштву нема запослених лица, већ КУД чине стални и повремени чланови фолклорне и музичке
секције. Фолклорна секција је бројнија од музичке. Чланарина се плаћа на годишњем нивоу и износи
5.000 динара.
Табела 9: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

90

/

/

Повремени
чланови

20

/

/

УКУПНО

110

/

/
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 Репертоар
Чланови Културно уметничког друштва „Милоје Бељинац“ изводе: Игре из Шумадије, Влашке игре,
Буњевачке игре, Игре из западне Србије, Игре из Врања, Игре из источне Србије, Игре из Македоније...
 Активности и публика
КУД „Милоје Бељинац“ је навео број наступа и публике само за 2010. годину. У 2010. години Друштво је
укупно имало 4 наступа. Највише публике је било у Обреновцу а најмање у другим градовима у Србији.
Табела 10: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
Година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

2
Н.п
Н.п
Н.п

700
Н.п
Н.п
Н.п

1
Н.п
Н.п
Н.п

90
Н.п
Н.п
Н.п

1
Н.п
Н.п
Н.п

150
Н.п
Н.п
Н.п

2010.
2009.
2008.
Укупно:
Н.п – нема података

Од 2010. године Друштво организује прославу годишњице оснивања КУД-а. Друштво за своје наступе
наплаћује улазнице чија цена износи 50 динара. КУД „Милоје Бељинац“ није навео сарадњу са другим
установама и удружењима из области културе. КУД нема чланство у некој професионалној
мрежи/асоцијацији на националном нити међународном нивоу.
 Буџет
КУД „Милоје Бељинац“ наводи само изворе финансирања за 2010. годину. У 2010. години, Друштво се
највећим делом финансирало из општинског буџета, али део буџетских средстава чинили су и сопствени
приходи. Друштва није навело висину и расподелу буџета.

Општина

23%

90%
60%
30%
0%

77%

Приказ 9: Извори финансирања КУД-а у 2010. години

2010

Сопствени приходи

 Проблеми
Проблеми у раду КУД-а „Милоје Бељинац“ су недостатак ношње и недостатак средстава.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ТЕНТ“83
Културно уметничко друштво „ТЕНТ“ (КУД Термоелектране „Никола Тесла“) основано је 1989. године. У
оквиру Друштва постоје 3 секције – фолклорна, певачка (мушка и женска павечка група) и музичка
(народни и дечји оркестар). Фолклорну секцију чине: извођачки ансамбл, ансамбл ветерана, омладински
ансамбл, дечји ансамбл и млађи дечји ансамбл. У оквиру Друштва постоји и седам школа фолклора. КУД
„ТЕНТ“ броји око 520 чланова распоређених у три секције. Фолклорна секција је најбројнија. Чланарина
се плаћа на месечном нивоу и износи 800 динара, док двоје деце плаћа 500 динара а треће дете добија
бесплатну чланарину. Друштво изводи преко 20 кореографија а за своје активности користи просторије
ЈП Спортско културног центра „Обреновац“ које за њега изнајмљује Термоелектрана „Никола Тесла“.

83

Аудио запис разговора са представником Друштва од 30.06.2011.

147

КУД „ТЕНТ“ у просеку има 10 наступа годишње у Обреновцу, око 50 наступа у Србији и по један наступ
годишње у иностранству. Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице. КУД „ТЕНТ“ је навео да
остварује сарадњу са другим КУД-овима из Обреновца и из Србије.
Друштво највећим делом финансира Термоелектрана „Никола Тесла“, али део буџетских средстава чине
и сопствени приходи и средства добијена од стране општине Обреновац.
КУД „ТЕНТ“ као проблем наводи недовољно финансирање.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ДРАГАН МАРКОВИЋ“84
Културно уметничко друштво „Драган Марковић“ из Забрежја основано је 1935. године као омладинско
удружење „Чувајте Југославију“. Тада је у оквиру Удружења радила читаоница, фолклор и фудбалски
клуб. Касније је Удружење преименовано у КУД „Драган Марковић“. У оквиру Друштва постоје четири
секције – фолклорна, певачка (женска певачка група), драмска и музичка (народни оркестар и дечји
тамбурашки оркестар распоређен у две групе). У оквиру Друштва раде и четири школе фолклора које се
налазе у околним селима. Друштво има око 200 чланова.и изводи скоро 30 кореографија. Фолклорна
секција је најбројнија. У Друштву нема запослених лица. Чланарина се плаћа на месечном нивоу и износи
200 динара.За своје активности Друштво користи просторије Дома културе у Забрежју и појединих школа
које им уступају свој простор без накнаде.
КУД „Драган Марковић“ у просеку има 30 наступа годишње. Највећи број наступа је у Београду док је
најмање наступа у иностранству, по један годишње. Драмска секција изведе по једну премијеру годишње.
У 2010. години чланови драмске секције су имали 8 наступа у Обреновцу и то углавном по школама. КУД
„Драган Марковић“ наводи сарадњу са другим КУД-овима у Обреновцу. Друштво за своје наступе не
наплаћује улазнице.
Друштво део средстава добија од Града а део буџетских средстава чине сопствени приходи и средства
добијена од стране општине Обреновац.
Као проблеме у раду КУД „Драган Марковић“ наводи следеће: неадекватан простор за рад, непостојање
Закона о аматеризму и недостатак финансијских средстава.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПРВА ИСКРА“ БАРИЧ85
Културно уметничко друштво „Прва Искра“ Барич основано је 1969. године али су постојали и пре тога
као секција у оквиру предузећа. У оквиру Друштва функционише само фолклорна секција. која има око
120 чланова и изводи 12 кореографија. Чланарина се плаћа на месечном нивоу и износи 200 динара.
Друштво наводи сарадњу са другим КУД-овима у Београду. За своје активности Друштво користи простор
у оквиру школе који убрзо мора да напусти. Као проблеме у раду КУД „ Прва Искра“ Барич је навео
следеће: недостатак простора за рад, превоз и недостатака финанасијских средстава.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „СТУБЛИНЕ“86
Културно уметничко друштво „Стублине“ основано је 1953. године. Тада је радила певачка група, драмска
секција и шаховски клуб. После дуге паузе, 1997. године Друштво је поново почело да ради. Сада, у
оквиру Друштва функционише само фолклорна секција која броји 140 чланова и подељена је у три групе.
Друштво има око 20 наступа годишње а на репертоару има 7 кореографија.
Друштво користи простор хола школе.
Као проблеме у раду КУД „Стублине“ је навео недостатак ношње и недовољно финансирање.

УДРУЖЕЊЕ „ЋОШЕ“
Удружење „Ћоше“ основано је 2009. године. Главни циљеви Удружења су развој културне мреже и
драмског стваралства.
84
85
86

Аудио запис разговора са представником Друштва од 30.06.2011.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 30.06.2011.
Аудио запис разговора са представником Друштва од 30.06.2011.
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 Просторни капацитети
Удружење користи простор који им је уступљен без накнаде, у оквиру кога одржавају своје активности.
 Техничка опремљеност
Удружење „Ћоше“ није навело податке о техничкој опремљености.
 Чланство и запослени
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине стални и повремени активисти и оснивачи.
Табела 11: Чланство у Удружењу „Ћоше“
Број
Оснивачи

3

Стални активисти

20

Повремени активисти
УКУПНО

30
53

 Активности
У 2009. години Удружење је имало три премијере док у 2010. години укупно две. Друштво за своје
наступе не наплаћује улазнице. Удружење „Ћоше“ је навело сарадњу на локалном новоу са другим
установама и удружењима из области културе.
 Буџет
Као једини извор прихода, Удружење наводи средства добијена од општине Обреновац. Удружење није
навело структуру буџета. И у 2009. и у 2010. години буџет Удружења је износио 180.000,00 динара.
 Проблеми
Удружење „Ћоше“ као проблеме у фунционисању наводи лошу расвету и недовољну количину
средстава.

СТУДИО „ДУЊА“
Студио „Дуња“ основан је 2010. године. Поља делатности Студија су: истраживачки рад у области
народне игре, дечје представе, радионице из области позоришне и традиционалне културе, едукација
играча народних игара, кореографа и музичара.
 Просторни капацитети
Удружење за своје активности и програме изнајмљује простор а такође користи и приватни простор.
 Техничка опремљеност
Студио „Дуња“ не располаже ни са једним компјутером.
 Чланство и запослени
Студио има два запослена лица. Удружење чине основачи, стални и повремени активисти.
Табела 12: Чланство Студија „Дуња“
Број
Оснивачи

3

Стални активисти

11

Повремени активисти

50

УКУПНО

64
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 Активности и публика
У 2010. године Студио „Дуња“ је реализовао партнерски пројекат - Град отвореног срца у Обреновцу,
заједно са појединим удружењима из Обреновца. Такође, Студио је учествовао и на „Међународним
данима Обреновца”. Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице.
Студио „Дуња“ наводи сарадњу на локалном нивоу са Соколским друштвом, КУД-ом „ТЕНТ“, КУДом „Вранић“, КУД-ом „ Диша Атић“, Поетским театром, Библиотеком „Влада Аксентијевић“. На нивоу
округа Студио има сарадњу са Савезом КУД-ова Београда док на националном нивоу са Савезом
аматера Србије. Такође постоји и сарадања на међународном нивоу са CIOFF-ом и ансамблом
Michalzowa из Пољске.
Студио „Дуња“ има чланство у CIOFF-у и Савезу аматера Србије.
 Буџет
Студио „Дуња“ се малим делом финансира од сопстевених прихода док већински део финасирања спада
под остале изворе финансирања који нису наведени у упитнику. У 2010. години највише средстава је
издвојено за програме па потом за плате и хонораре, а најмање за текуће трошкове.
Приказ 10: Извори финансирања и структура буџета Студија у 2010. години
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Табела 13: Висина и расподела буџета Студија „Дуња“ у 2010. години
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
/
/
/

Износ
2009.
/
/
/

2010.
1.941,46 еур
200.000,00 дин
485,37 еур

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

50.000,00 дин
48,54 еур
5.000,00 дин
2.475,37 еур
255.000,00 дин

 Проблеми
Студио „Дуња“ као проблеме у свом раду наводи недостатак простора за рад и канцеларије; недостатак
компјутера, додатне канцеларијске опреме, канцеларијског намештаја и недостатак финансијских
средстава за пројекте.

ОМЛАДИНСКИ ЖЕНСКИ ХОР „ОБРЕНОВАЧКЕ ДЕВОЈКЕ“
Омладински женски хор „Обреновачке девојке“ основан је да окупља младе и све заинтересоване
грађане, који желе да се баве културно уметничким стваралаштвом. Главни циљ овог хора је неговање и
чување културно историјског наслеђа и традиционалне културне вредности народа који живе на овим
просторима. Статут Хора обновљен је 2011. године.
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 Просторни капацитети
Хор користи простор који им је уступљен од стране Спортско културног центра „Обреновац“ и у оквиру
кога имају места за одржавање својих активности.
 Техничка опремљеност
Омладински женски хор „Обреновачке девојке“ није доставио податке о техничкој опремљености.
 Чланство и кадрови
Хор нема запослених лица, већ га чине оснивачи, повремени и стални активисти.
Табела 14: Чланство Омладинског женског хора „Обреновачке девојке“
Број
Оснивачи

3

Стални активисти

20

Повремени активисти

5

УКУПНО

28

 Активности и публика
Хор није навео податке о активностима и публици. Омладински женски хор „Обреновачке девојке“ наводи
сарадњу на локалном нивоу са Спортско културним центром „Обреновац“ и општином Обреновац. Хор за
своје наступе не наплаћује улазнице и нема чланство у некој професионалној мрежи/асоцијацији на
националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Хор није навео своје изворе финансирања и податке о буџету.
 Проблеми
Као проблеме у раду Омладински женски хор „Обреновачке девојке“ је навео недостатак финансијских
средстава за набављање хорског материјала-партитура и хонорара за хоровођу. Такође је потребан
клавир-пианино и клима уређај у простору у коме Хор ради.

САВЕЗ ГУСЛАРА СРБИЈЕ
Савез гуслара Србије је културно уметничко, добровољно невладино и непрофитно удружење које
повезује друштва гуслара са територије Србије и дијаспоре. Oснован je на неодређено време ради
остваривања циљева унапређења аматеризма у области гуслања, гусларског певања и епског
стваралаштва. Ради остварења својих циљева Савез извршава следеће задатке: организује фестивале,
ревије, сусрете, гостовања и другe културно уметничке гусларске манифестације; припрема стручне
скупове о актуелним питањима развоја гусларства у Србији; приређује збирке епске поезије, периодичне
публикације, аудио и видео материјал са казивањем епских песама; доприноси зближавању, помагању и
сарадњи гусларских друштава; сарађује са осталим савезима гуслара, културно уметничким друштвима и
другим институцијама за културу у Србији и дијаспори; брине о организовању школа за учење гуслања и
епског певања.
Савез гуслара Србије је основан 1994. године. Главни циљеви Савеза су подстицање развоја и
усавршавање гусларско певачке културе и уметности; неговање успомена и оживљавање сећања на
херојске борбе предака за слободу.
 Просторни капацитети
Удружење нема свој простор за обављање својих активности.
 Техничка опремљеност
Савезу недостаје опрема за електронску комуникацију.
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 Чланство и запослени
У Удружењу нема запослених лица, а Завод не располаже подацима о тачном броју чланова Савеза .
 Активности и публика
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности, чланови Савеза навели су: Вече гусала и
епске поезије (промоција гусала, традиционалних инструмената, епске поезије и старог певања);
Хуманитарне вечери (добротворне вечери за помоћ угроженим или прикупљање средстава за
афирмацију културних институција); од 1994. године Савез гуслара Србије заједно са Савезом српских
гуслара организује Савезни фестивал гуслара; од 1994. године Савез гуслара Србије организује
Републички фестивал гуслара; од 2005. године, заједно са Удружењем гуслара Војводине, Савез
организује Покрајински фестивал Војводине.
Удружење за своје наступе наплаћује улазнице које износе 200 динара. Савез гуслара Србије наводи
сарадњу са другим удружењима и савезима за неговање српске нематеријалне баштине и то на
локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. На националном нивоу Удружење је члан
Савеза српских гуслара док је на међународном нивоу члан Савеза гуслара Републике Српске, Савеза
гуслара Црне Горе и Савеза гуслара дијаспоре.
 Буџет
Удружење један део средстава добија од Општине, Републике и Покрајине а једним делом се финансира
преко донација и сопствених прихода. Буџет Савеза се повећао у 2009. години. У посматране две године
највише средстава је издвојено за програме па потом за текуће трошкове.
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Приказ 11: Извори и структура буџета Савеза у периоду 2008-2009. године
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Табела 15: Висина и расподела буџета Савеза гуслара Србије у периоду 2008-2009. године
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
73.681,29 еур
6.000.000,00 дин
/

Износ
2009.
86.233,79 еур
8.100.000,00 дин
/

2010.
Н.п
Н.п
Н.п

/
8.596,15 еур
700.000,00 дин
82.277,44 еур
6.700.000,00 дин

/
9.581,53 еур
900.000,00 дин
95.815,32 еур
9.000.000,00 дин

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

Н.п – нема података

 Проблеми
Као проблеме у раду Савез гуслара Србије је навео следеће: недостатак простора за рад; недостатак
опреме за електронску комуникацију (рачунари, интернет, озвучење, сценографија, камера); недовољно
финансирање и недовољна заинтересованост посебно државних органа и институција за подршку и
афирмацију активности које се баве заштитом гусала и епске поезије. Такође, Удружење је навело
потребу за отварањем три радна места.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА87
Основни подаци о општини
2

Градска општина Палилула простире се на површини од 451 км , због чега јесте
највећа градска општина, чинећи 14% укупне површине Београда. Налази се на обе
обале Дунава, које повезује Панчевачки мост. Граничи се са градским општинама:
Звездара, Врачар, Стари град, Земун, Нови Београд, Гроцка. На спољним
границама Београда, граничи се са општинама Стара Пазова, Зрењанин, Опово и
Панчево.
Према последњем попису из 2011. године, на територији Градске општине
88
Палилула живи 170.593 становника.
Име Палилуле помиње се први пут почетком XIX века означавајући „село смештено
на четврт сата хода“ од града опасаног шанцем. О пореклу самог назива овог дела
Београда нема поузданијих историјских података. Истраживачи сматрају да су ондашње власти, по
некима лично кнез Милош, забранили пушење на уским београдским улицама због лако запаљивих
зграда. Зато су тадашњи пушачи палили своје луле тек по изласку из вароши. Записана сећања из 1840.
године кажу да је на једном диреку била нацртана лула која је објашњавала намерницима да ту могу
слободно да запале своју лулу. Претпоставља се да отуда потиче назив Палилула.
Најзначајнији историјски догађај који се одиграо на територији Палилуле, на брежуљцима Ташмајданског
парка, је објављивање Хатишерифа 1830. године, по коме Велика порта признаје Србији пуну
националну самосталност, кнезу Милошу наследно кнежевско достојанство, а Србима право на
београдску варош.
На територији градске општине Палилула налази се 16 основних (од којих је једна за образовање
одраслих) и 6 средњих школа, 3 високе школе и 8 факултета.
Општина је и покровитељ манифестације Палилулска олимпијада културе.
Слава општине Палилула је Марковдан, 8. мај.
Администрација у култури
Општинска управа организована је као јединствени орган са 9 унутрашњих организационих јединица. За
послове културе надлежно је Одељење за друштвене делатности и заједничке послове. За послове
културе надлежан је и Помоћник председника општине за културу. У оквиру Већа градске општине не
постоји члан надлежан за културу. Од радних тела постоји Комисија разматра пристигле пројекте у
оквиру јавног конкурса за суфинансирање пројеката цивилног сектора.
У време спровођења истраживања, постојао је нацрт Стратегије одрживог развоја ГО Палилула (20122022).
Актери у култури
На територији Градске општине Палилула налазе се установе културе које је основала градска општина
Палилула, Скупштина града Београда, републичке установе, као и удружења грађана која се баве
културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Установа културе „Палилула“, оснивач ГО Палилула,
2. Мало позориште „Душко Радовић“, оснивач Град Београд,
3. Дечји културни центар Београд, оснивач Град Београд,
4. Библиотека „Милутин Бојић“, оснивач Град Београд,
5. Белеф центар, оснивач Град Београд,
6. Кућа легата, оснивач Град Београд,
7. Национални ансамбл „Коло“, републичка установа културе,
8. Историјски архив Србије, републичка установа културе.
9. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, републичка установа културе.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Палилула су:
87

Приказ општине настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације општине http://www.palilula.org.rs/opaliluli/istorija.html, Нацрта стратегије развоја градске општине Палилула http://www.palilula.org.rs/download/Palilula-NacrtSLOR.pdf
(приступљено фебруара 2012. године), као и аудио-записа разговора са Помоћником председника општине за културу од 3.11.2011.
88
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

КУД „Ђока Павловић ПТТ“,
КУД „ПКБ“, Падинска скела,
КУД „Стеауа“,
Уметнички фолклорно-балетски ансамбл „Симионов“,
Традиционална играчко првачка група „Свитање“,
Удружење аниматора „Илузија“,
АССИТЕЈ Србија, удружење за развој позоришта за децу и младе,
89
АrtSound ,
Балкански музички центар,
Удружење грађана „SЕЕcult.org“,
Центар за развој фотографије,
„Културбан“,
Организација креативног окупљања - ОКО.

Непокретна културна добра
На територији општине Палилула налази се 20 непокретних културних добара и 13 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Палилула
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

14

14

/

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

5

5

/

/

Знаменито место

1

1

/

/

УКУПНО

20

20

/

/

Културна добра
Споменици културе: Црква Св. Марка; Гробље ослободилаца Београда, угао Рузвелтове и
Прерадовићеве улице; Хотел „Метропол“, Булевар краља Александра 69; Кућа Милутина Миланковића,
Љубомира Стојановића 9; Меморијални музеј Надежде и Растка Петровића, Љубомира Стојановића;
Пословно стамбена зграда Петра Јанковића, Албанске споменице 17; Стара механа у Великом селу,
Маршала Тита бб; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Зграда Архива Србије, Карнегијева
2; Црква Св. Николе у Вишњици; Црква Св. Константина и Јелене у Овчи; Зграда Сеизмолошког завода,
Ташмајдански парк; Зграда Правног факултета; Зграда Техничког факултета.
Археолошка налазишта: Манастир Сланци; Праисторијска Карабурма; Рамадан и Утврђење Ad Octavum
у Вишњици; Антички Сингидунум који се још просторе на територији општина Стари град, Савски венац,
Врачар и Звездара.
Знаменита места: Место читања хатишерифа из 1830. године на Ташмајдану.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Палата Главне поште; Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1; Кућа
Невене Заборски, Далматинска 79; Војна штампарија, Мије Ковачевића 5; Београдски памучни комбинат,
булевар Деспота Стефана 109, Поенкареова 22; Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15; Прва
српска фабрика аероплана „Живојин Рогожарски“, Кнеза Данила 23-25; Интернат Богословског
факултета, Мије Ковачевића 11; Зграде старе кланице, булевар Деспота Стефана 111.
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Николе у Борчи; Црква св. Архиђакона Стефана у Великом
селу.
89

Удружење је основано 2011. године када је спроведено истраживање, што значи да није постојало у периоду који је
истраживањем обухваћен.
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Јавни споменици и спомен обележја: Споменик Николи Тесли, испред зграде Техничког факултета у
Булевару краља Александра, аутор Франо Кршнић.
Целине: Стари Београд (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Звездара) - Границе: Булевар
Франше д' Епереа, обале Саве, обале Дунава, улице Дунавски кеј, Дунавска, Кнежопољска, Ђуре
Ђаковића, Цвијићева, Деспота Стефана, Стеријином, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине
Новака, 27. марта, Булевар краља Александра, Голсвордијева, Баба Вишњина, Макензијева, Катанићева,
Боре Станковића, Браничевска, Интернационалних бригада, укључујући и парцеле непарне стране
улице, Максима Горког, Јужни булевар, Бокељска.
Финансирање културе
Општина расписује конкурс за су/финансирање пројеката у култури у оквиру конкурса са осталим
пројектима цивилног сектора. О избору пројеката одлучује Комисија која се формира у ту сврху.
Општина финансира манифестације Палилулска олимпијада културе, Међународна музичка смотра у
сарадњи са организацијом „Тутти“ из Норвешке....

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА“90
Установа културе „Палилула“ je поливалентна установа културe коју је основала 2009. године Градска
општина Палилула. Налази се у згради некадашњег Народног универзитета „Браћа Стаменковић“ који је
постојао и радио 5 деценија. Новооснована УК „Палилула“ је опредељена да у оквиру својих програма музичког, књижевног, изложбеног и едукативног, буде окренута промоцији вредности отвореног и
демократског друштва, сарадњи са локалним, националним и светским уметницима и уметничким
групама, професионалним и аматерским.
Адаптацијом и санацијом велике дворане Сцене „Стаменковић“ Установа је добила мултифункционалан
простор капацитета 466 места, опремљен најсавременијим пратећим светлом, озвучењем и свим
садржајима које има једна професионална установа те врсте.
Сцена „Стаменковић“ жанровски је окренута комедији. Сам позоришни програм се одвија на темељу
партнерства које УК „Палилула“ нуди позоришним трупама, приватним позориштима и уметничким
организацијама. У установи се одржавају различити садржаји као што су: школе сликања, балета, јоге,
пачворка, музичка школа.
простор УК „Палилула“ користе, између осталих и, Ансамбл народних игара и песама „Kоло“, КУД „Ђока
Павловић“, КУД „Лира“, и други.

МАЛО ПОЗОРИШТЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“91
Мало позориште „Душко Радовић“ основано је 27. маја 1948. године као Позориште лутака НР Србије.
Своју прву премијеру „Пепељуга“ у режији Предрага Динуловића, извело је 23. октобра 1949. године у
хотелу „Палас“. Основна програмска концепција овог театра почива на уверењу да позориште за децу и
младе мора активно да кореспондира са реалношћу, бавећи се свим темама које су актуелне у
савременом друштву. Желимо да наши млади гледаоци израсту у одговорне и паметне грађане друштва
у ком живе, које ће, захваљујући њима, постати много боље, и у одговорне и паметне гледаоце будућих
представа.

90

Приказ настао на основу званичне интернет презентације Установе http://www.ukpalilula.rs/ (приступљено маја 2012. године) и
разговора са директором Установе од 19.10.2011.
91
Приказ Малог позоришта „Душко Радовић“ настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације
Позоришта http://www.malopozoriste.co.rs/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја Секретаријата за културу
Градске управе Града Београда о реализацији програма установа и организација у области културе за 2008, 2009, 2010. годину.
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 Просторни капацитети
Матична зграда Малог позоришта „Душко Радовић“ налази се Абердаревој улици. Њена површина износи
2
2.038 м , а позоришна сала је капацитета 250 места за седење. Позориште се током 2011. години (када је
рађено ово истраживање) привремено изместило на другу локацију, Биоскоп „Југославија“, ради темељне
реконструкције матичне зграде.
 Програми и публика
У посматраном периоду изведено је укупно 755 представа. Располажемо податком да је у 2010. години у
Позоришту одиграно 292 представе и 32 представе на гостовањима.
Приказ 1: Број представа изведених код куће и на гостовањима и укупан број гледалаца у периоду
2008-2010. године
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У 2010. години одиграно је највише представа, и сходно томе публика је исте године била
најмногобројнија у односу на претходне две године.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Позоришту
је 59, а број ангажованих радника по уговору 131.
 Буџет
Позориште се финансира највећим делом из буџета Оснивача и остварује и сопствена средства.
Приказ 2: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност Позоришта, примећује се да његова висина варира у
посматраном периоду, с тим што је у 2008. години буџет био најнижи. Што се тиче структуре буџета,
средства за плате чине највећи део буџета у све три године.
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Табела 2: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године92
Износ

Ставка

2008.

Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2009.

2010.

181.561,20 еур

233.439,65 еур

115.468,51 еур

14.784.855,00 дин
521.503,97 еур

21.927.150,00 дин
517.298,17 еур

11.895.000,00 дин
466.803,09 еур

42.467.007,00 дин

48.590.179,00 дин

48.087.767,00 дин

148.936,83 еур
12.128.194,05 дин
852.001,99 еур

156.083,77 еур
14.661.057,77 дин
906.821,59 еур

172.319,01 еур
17.751.460,48 дин
754.590,61 еур

69.380.056,05 дин

85.178.386,77 дин

77.734.227,48 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 9.746.580,45 динара, односно
82.665,36 евра, из буџета Оснивача.
Табела 3а: Инвестициона улагања у периоду од 2008. до 2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Износ

Година

еур

Набавка Microsoft лиценце
Грађевинско-занатски радови на крову биоскопа
„Југославија“
Набавка и постављање итисона у сали за публику
Кречење, преграђивање просторија и столарија
Сервисирање централног грејања, цугова и
порталног моста
Израда сценских завеса

657.824,06
249.511,25
259.600,00
184.752,39
Оснивач

2008.

37.751,87

259.541,00

Набавка компјутерске, аудио и видео опреме

363.936,95

Набавка балетског пода

245.541,48

Набавка канцеларијских столица
Набавка металних ормара за глумачке гардеробе
Замена дотрајалих инсталација звука
Набавка ручног електричног алата
Набавка пулта за регулацију светла
Текуће одржавање санитарних чворова
Набавка хидрауличне платформе за превоз особа
која користе колица
Радови на нисконапонској мрежи биоскопа
„Југославија“
Прикључење биоскопа „Југославија“ на електроенергетски систем
Издавање услова сагласности за Главни пројекат
појачања нисконапонске мреже за биоскоп
„Југославија“
Издавање услова сагласности за санацију и
адаптацију биоскопа „Југославија“
Набавка клима уређаја

259.965,80
252.402,00
77.623,79
63.355,00
1.190.254,20
1.189.287,60
998.870,00
1.275.000,00
687.838,50
Оснивач

2009.

63.180,86

39.531,00
176.205,50
256.355,00

Набавка штампача
Набавка парне станице
Замена сијалица на пројектору
надзор

92

дин
200.149,24

19.261,68
17.727,00
35.430,00
48.861,64

Односи се само на средства која је Позориште добило од Оснивача, а без сопствених прихода
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Табела 3б: Инвестициона улагања у периоду од 2008. до 2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Износ

Сервисирање клима коморе

еур

дин
33.040,00

Сервисирање теретног лифта

76.110,00

Сервисирање рачунарске опреме

233.255,39

Издавање услова за пројекат реконструкције
Позоришта

Оснивач

2010.

7.161,62
242.900,74

Израда пројектне документације за партерно
уређење биоскопа „Југославија“

152.449,24

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Дечји културни центар Београд је установа културе намењена деци и младима коју је основала Градска
управа града Београда 1952. године као Дом пионира. Усмерен ка истраживању и откривању потенцијала
деце и младих у свим видовима уметности, Дечји културни центар Београд својим програмима настоји
директно да комуницира са младима, усмеравајући их ка стицању потреба за уметничким доживљајем,
сазнањем и забавом.
 Просторни капацитети
Зграда у којој се налази Дечји културни центар саграђена је 1952. године. Зграда је уступљена и користи
се без надокнаде. Укупна површина простора изсноси 4.661 м². Дечији културни центар има две сале од
2
2
којих је једна површине 678 м , капацитета 506 места за седење, а друге 180 м капацитета 150 места за
2
седење. За изложбе користи се галерија површине 90 м , а за активности користи се и хол Установа
2
површине 166 м .
Установа нема обезбеђен приступ за особе које користе колица.
 Техничка опремљеност
Дечји културни центар има 20 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
 Програми и публика
У Дечјем културном центру Београд креирају се програми за младе (интерактивне трибине, вечери
поезије, свирке), музичко- сценски и културно-образовни програми, представе, концерти, семинари,
програми ликовне и визуелне културе и курсеви у атељеима и студијима. У раду атељеа, студија и
радионица учествују сви сходно својим интересовањима, без претходних аудиција, а са онима код којих
се препозна посебна склоност и таленат, стручни сарадници раде кроз додатне активности.
Програм ликовне и визуелне културе, Музичко-сценски програм, Забавно-образовни програм, Научнопопуларни програм, Програми музејске дидактике, Развојно-психолошки програм, Међународна сарадња.
Табела 4: Програми и посећеност установе у 2010. години

изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
Биоскоп
пројекције

Број
програм
а у 2010.
години
18
/
4
/
/
/

концерти
позоришне представе

19
/

Врсте програма

Број
публике
1.000
/
400
/
/
/
8.550
/
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Од програма у 2010. години били су најпосећенији концерти и изложбе.
Дечји културни центар расписује годишњи конкурс из области ликовне и примењене уметности за
излагање у простору Галерије, а право учешћа имају: основне школе, школске ликовне секције,
предшколске установе, ликовни атељеи, као и појединци узраста од 5 до 18 година.
Установа је у посматраном периоду имала и посебно организоване програме намењене особама с
инвалидитетом. У оквиру програма „Наша машта смишља свашта“ обележен је Светски дан особа са
инвалидитетом 3. децембар отварањем изложбе на којој су били изложени радови ликовне и примењене
уметности деце оштећеног слуха и ометена у развоју из школа „Душан Дугалић“ и „Радивој Поповић“’. У
току децембра одржане су инклузивне радионице у којима су деца из београдских основних школа
заједно са децом из специјалних школа правила новогодишње честитке и и украсне предмете од воска.
Такође, Специјална школа „Бубањ“ из Ниша излагала је у Галерији ДКЦБ. Приликом свечаног отварања
изложбе деца из ове школе извела су и музичко-сценски програм.
Дечји културни центар је организатор 3 манифестације – „Радост Европе“ која се одржава од 1969.
године у периоду од 1. до 5. октобра, ФЕДЕМУС „Деца композитори“ која се одржава од 1995. године у
периоду јануар-октобар у сарадњи са Министарством просвете и Секретаријатом за културу града
Београда, и манфестацију ДЕМУС која се одржава од 1967. године у периоду март-мај у сарадњи са
Секретаријатом за културу града Београда.
Највећа посећеност Установе је за време одржавања: манифестација, и то највише у октобру, као и
јавних часова у јуну месецу. Неки програми су бесплатни, а за оне за које се карте наплаћују, у просеку
цена улазница износи 400 динара. Постоје попусти за групне посете.
Радно време установе: од 7 до 22 часа.
Развијену сарадњу ДКЦ има са Малим позориштем „Душко Радовић“ и Битефом. У посматраном периоду
је у партнерству са Малим позориштем „Душко Радовић“ реализована позоришна представа „У сенци
Хамлета“.
Развијену сарадњу има са основним и средњим школама које организовано долазе на програме Дечјег
културног центра Београд и домаћини су деци која учествују на Међународној манифестацији „Радост
Европе“.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Дечјем културном центру је 20 стално запослених. Од укупног броја стално
запослених, 13 имају високу стручну спрему, 1 вишу, 5 средњу стручну спрему и 1 основну школу. Број
жена је 15, а 5 су мушкарци. Просек старости запослених износи 47 година.

Приказ 3: Полна, образовна и старосна структура запослених
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 Буџет
Дечји културни центар се највећим делом финансира из буџета свог оснивача, а други највећи извори
финансирања су сопствена средства. У све три године Установа је имала и средства из републичког
буџета, а током 2009. и 2010. године и учешће општине Палилула, затим спонзорства и донације.
Приказ 4: Извори финансирања у периоду 2008-2010. године
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Приказ 5: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Структура буџета показује да се у све три године
највиша ставка програми, а средства за плате и текуће
трошкове су у посматраном периоду биле приближно
процентуално заступљене.
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Табела 5: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

312.629,71 еур

250.301,55 еур

231.257,36 еур

25.458.000,00 дин
210.519,72 еур

23.511.000,00 дин
186.350,15 еур

23.823.000,00 дин
173.062,01 еур

17.143.000,00 дин

17.504.000,00 дин

17.828.000,00 дин

217.052,80 еур
17.675.000,00 дин
740.202,23 еур

200.871,49 еур
18.868.000,00 дин
637.523,20 еур

186.341,61 еур
19.196.000,00 дин
590.660,98 еур

60.276.000,00 дин

59.883.000,00 дин

60.847.000,00 дин

Када је реч о висини буџета у посматраном периоду, 2008. године је буџет био највиши, а затим се
постепено смањивао.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања у Дечији културни центар издвојено
12.071.000,00 динара, односно 132.899,66 евра, из буџета Оснивача установе и ГО Палилуа.
Табела 6: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Хидроизолација крова

Градска управа

Набавка опреме

Градска управа

Санација зелене површине

Градска управа

Санација тоалета

ГО Палилула

Замена инсталација

ГО Палилула

Електроинсталације

Градска управа

Година

Износ
еур

2008.

54.757,48

2009.

48.195,11

2010.

29.947,07

дин
2.339.000,00
2.120.000,00
2.461.000,00
2.066.000,00
1.753.000,00
1.332.000,00
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Потребе за будућим приоритетним улагањима односе се на: адаптацију програмског дела објекта
(31.100.000 дин), замену фасадне браварије (25.000.000 дин), санацију крова (6.390.000 дин), ремонт
система за грејање (4.956.000 дин), санацију ентеријера библиотеке, музичког студија, атељеа за ликовну
и атељеа за примењену уметност (10.927.500 дин), за шта је укупно потребно око 78.373.500 динара.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: неусловност простора за рад услед девастирања
просторија током бомбардовања 1999. године, те стога постоји потреба за комплетном реконструкцијом
објекта (санитарни чворови, промена комплетне дрвенарије и др.); застарела и недовољна
информатичка опрема, недостатак софтвера; све већи проблем финансирања програма (финансијска
средства од стране оснивача нису повећавана неколико последњих година, услед опште кризе све мањи
је број спонзора и донатора, мањи прилив сопствених средстава); недовољан број стручних кадрова
услед социјалног програма 2004/5. године када је угашено више радних места, а обим послова се
повећао; недостатак финансијских средстава за одржавање програма за већи број корисника у
адекватним условима.

БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ“
Библиотека „Милутин Бојић“ основала је Скупштина Града Београда 1957. године као централну
библиотеку општине Палилула. Поред Матичног одељења, Библиотека има још девет огранака
просторно дисперзованих на територији општине Палилула: „Хаџипоповац“, „Стара Карабурма“,
„Маријана Грегоран“, „Пера Ћетковић“, „Дунавски венац“, „Котеж“, „Борча“, „Овча“ и „Падинска скела“.
 Просторни капацитети
Библиотека користи изнајмљен простор с накнадом. Библиотека нема читаоницу, али има просторне
могућности да организује јавне програме. За филмске и видео пројекције, музичко-сценске- програме
2
користи простор површине 154 м капацитета 40 места за седење и 50 за стајање. За изложбе користе
2
простор површине 17 м .
Техничка опремљеност
Библиотека има 25 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 8
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 87.659 књига, 1 новина и 65 часописа. Укупан број
јединица је 125.321.
Структура библиотечког фонда на српском језику према броју јединица показује да је највише
белетристике 96.857 (77,28%), затим 14.730 дечије књиге (11,75%), а стручне и научне књиге 13.734
(10,96%).
Приказ 6: Структура библиотечког
фонда

11.75% 10.96%

Приказ 7: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду уочава се раст броја набављених издања на годишњем нивоу. У оквиру стручне
и научне књиге број дигитализованих јединица износи 4.216, у оквиру белетристике 21.147, а у оквиру
дечије књиге 5.736.
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 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности као што су:
књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе и радионице. У периоду од 2008. до 2010. године укупно
је у Библиотеци одржано 66 књижевних вечери, 281 предавање, 19 изложби, 34 трибине, 1.546
радионица и 34 остала пратећа програма. Улаз за пратеће програме је бесплатан.
Приказ 8: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
1
2010

180

27

2009 10

4

17

561

3

89
12

9

480

2008 29 14 14 25
0%
књижевне вечери

506

20%

40%

изложбе

предавања

60%
трибине

80%

100%

остали пратећи програми

радионице

За различите дечје узрасте организоване су радионице: „Свест о себи“, „Свет око мене“, „Чаролија речи”,
„Весела дечија радионица“, „Чаробни свет знања“, „Водич за одрастање“. Такође, организована је и
радионица за децу са инвалидитетом у циљу развоја њиховог уметничког изражавања.
За младе су одржане радионице креативног писања и курсеви страних језика (енглески, немачки,
шпански, грчки, руски, италијански, француски) у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Палилула.
Од садржаја намењених старијој популацији постоји Културно-уметничка трибина „Гозба“ разноврсног
програма: промоције књига, мултимедијалне презентације, концерти класичне камерне музике, и
филозофска трибина. Такође, постоји и „Културни мозаик БМБ“ у оквиру кога се пажња посвећује
друштвеним феноменима који се обрађују кроз дијалошке вечери, трибине, дебате, представљање
младих писаца и афирмацију младих музичара.
Табела 7: Број уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.

2009.

2010.

11.056
758
1.964
4.944
18.722

9.648
502
1.215
4.964
16.329

9.788
689
1.762
4.461
16.700

Приказ 9: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања броја
чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деца до 14 година
старости, затим одрасли, студенти и на крају средњошколци. У помсатаномн периоду, ни у једној од
категорија не постоји изражен и континуиран раст броја чланова Библиотеке.
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Приказ 10: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца изложби
у периоду 2008-2010. године
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Исто се може рећи и за кретања укупног броја уписаних чланова, док је код броја посетилаца изложби
присутан пад.
Индивидуална чланарина за одрасле кориснике износи 1200 динара, а за узраст до 14 година упола
мања. Постоје попусти на колективно и породично учлањење и за пензионере. Право на бесплатно
учлањење имају: предшколска деца, ученици првог разреда основне школе, добровољни даваоци крви,
чланови колектива основних школа на територији општине Палилула, грађани старији од 65 година.
Развијену сарадњу на локалном нивоу Библиотека има са: Канцеларијом за младе општине Палилула,
Друштвом за децу са посебним потребама Општине Палилула, Организацијом „Деца Палилуле“,
Библиотеком града Београда; на националном нивоу са: Народном библиотеком Србије; на
међународном нивоу са Гете институтом, Удружењем српско-грчког пријатељства, Српско-канадским
удружењем писаца „Десанка Максимовић“ из Торонта.
Развијену сарадњу Библиотека има и са предшколским установама, основним, средњим и високим
школама на територији Општине Палилула.
Библиотека је члан Библиотекарског друштва Србије.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци „Милутин Бојић“ на Палилули је 23 запослених на неодређено
време. Од тог броја 9 има високу стручну спрему, 1 вишу и 13 средњу стручну спрему. Број жена је 18,
док су двојица мушкарца. Просек година старости запослених је 46.
Приказ 11: Полна, образовна и старосна структура запослених
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категорији између 50 и 59 година.
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 Буџет
Библиотека „Милутин Бојић“ се финансира највећим делом из буџета Оснивача, има сопствена средства,
а 2008. године имала је и нешто донација.
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Приказ 12: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета установе, 2008. године буџет је био највиши, а у наредне две године
се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за плате убедљиво чине највећи део буџета у све
три године.
Табела 8: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Структура буџета
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2008.

2009.

2010.

10.057,50 еур

8.240,12 еур

4.834,24 еур

819.000,00 дин

774.000,00 дин

498.000,00 дин

197.821,98 еур

193.216,91 еур

186.196,00 еур

16.109.000,00 дин

18.149.000,00 дин

19.181.000,00 дин

129.445,74 еур
10.541.000,00 дин
337.325,22 еур

81.687,88 еур
7.673.000,00 дин
283.144,91 еур

57.418,77 еур
5.915.000,00 дин
248.449,01 еур

27.469.000,00 дин

26.596.000,00 дин

25.594.000,00 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 4.884.000,00 динара односно
55.427,44 евра из буџета Оснивача и из сопствених средстава.
Табела 9: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Опрема за културу
Одржавање зграда и опреме
Набавка машина и опреме, књиге

Финансијер
Секретаријат за културу и
сопствена средства
Секретаријат за културу
сопствена средства

Година

Износ
еур

дин

2008.

29.521,64

2.404.000,00

2009.
2010.

20.770,63
5.135,17

1.951.000,00
529.000,00

Потребе за будућим приоритетним инвестиционим улагањима односе се на: извођење радова на
доградњи, надзиђивању и реконструкцији објекта Библиотеке „Милутин Бојић“ – Огранак „Овча“, у насељу
Овча, а потребна средства који су неопходна оквирно износе 17.600.000,00 дин.
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: недовољно новца за финансирање програма и
недовољан број запослених.

164

БЕЛЕФ центар93
БЕЛЕФ центар је установа културе Града Београда основана 2004. године да промовише и продукује
ванинституционалне програме културе. Конципирана је као изузетно мобилна организација која делује на
свим градским просторима и у свим областима уметности и медија.
 Просторни капацитети
2
Површина простора који Белеф центар користи износи 138 м . Због специфичности делатности, Установа
нема свој простор за реализацију програма, тако да се њени програми одвијају на најразличитијим
местима, између осталог и на отвореном.
 Програми и публика
Своје програме: Београдски летњи фестивал, Дане Београда, Београдски дочек Нове године,
обележавање разних јубилеја, историјских, спортских и свих других битних догађаја везаних за Београд и
Србију, БЕЛЕФ центар остварује у сарадњи са градским предузећима и установама, са бројним
партнерима у земљи и иностранству.
Реализација програмских и продукционих активности Белеф центра одвија се у два смера - припрема и
реализација градских манифестација и појединачних програма. Манифестација „Дани Београда“ слави
битне датуме у историји града и одржава се од 2002. године у периоду од 16. до 19. априла. У току
манифестације одржавају изложбе, концерти, перформанси… – Београдски летњи фестивал БЕЛЕФ
одржава се од 1991. године. који традиционално обједињује три велике уметничке области: сценску
делатност (позориште и уметничку игру), визуелне уметности (видео арт, инсталације, преформансе и
принтове) и музику. Кроз бројна гостовања, сопствене продукције и копродукције са иституцијама
културе, сродним летњим фестивалима у региону и иностранству, БЕЛЕФ подстиче неговањe и развој
креативних потенцијала, радозналости, истраживачке снаге појединца, али и неговањe потреба
аудиторијума, публике.
Београдски дочек Нове године постао је традиционална манифестација, која се под покровитељством
Управе Града Београда одржава од 2000. године. Прославу Нове године ова установа сматра важном за
Град јер га представља као занимљиву туристичку дестинацију.
БЕЛЕФ центар је члан асоцијација „Les Rencontres“ и „Balkan Expres“ (од 2005) и Асоцијације европских
фестивала ЕФА (од 2010).
 Запослени
Закључно са 2010. годином, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Белеф
центру је 5, а број ангажованих радника по уговору 246.
 Буџет
Белеф центар се финансира највећим делом из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 13: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Приказ Установе настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације Белеф центра
http://www.belefcentar.rs/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација
у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, примећује се да се његова висина од 2008.
године. Те године је двоструко већи него у наредне две године. Што се тиче структуре буџета, средства
за програме убедљиво чине највећи део буџета у све три године.
Табела 10: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године94
Износ
2008.

Средства за
плате/
хонораре
(бруто износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

6.678.884,00
28.000.000,00
12.623.402,00
19.068.935,00
25.000.000,00

2010.

511.144,73 еур
48.012.182,
00

Средства за
програме/
пројекте

91.371.221,
00

1.122.058,23 еур

2009.

393.539,39 еур
40.540.500,
00

Структура
буџета

646.000,00
27.739.120,00
14.127.062,00
5.500.000,00

543.400,00
21.000.000,00
11.997.100,00
7.000.000,00

43.340,76 еур

40.095,34 еур

29.509,10 еур

3.529.316,00 дин

3.766.183,00 дин

3.039.883,00 дин

34.816,60 еур

34.128,41 еур

28.030,49 еур

2.835.178,16 дин
1.200.215,58 еур

3.205.705,27 дин
585.368,47 еур

2.887.563,37 дин
451.078,98 еур

97.735.715,16 дин

54.984.070,27 дин

46.467.946,37 дин

Средства за програме односе се на реализацију манифестација: БЕЛЕФ, „Дани Београда“ и дочека Нове
године, а 2008. године и „Евросонга“.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 3.485.305,00 динара, односно
42.238,76 евра из буџета Оснивача.
Табела 11: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Износ

Година

еур

дин

2.703,66

220.164,16

35.961,20

2.928.385,41

Набавка Microsoft лиценце
Набавка светлосне опреме,
фотокопир апарата и мрежног
адаптера и заштитних покривача за
каблове, хидроизолација спољних
зидова објекта, замена резервних
сијалица
Набавка столица и другог
канцеларијског намештаја, текуће
одржавање возила
Текуће одржавање возила

Оснивач

2008.

Оснивач

2009.

3.457,41

324.756,48

Оснивач

2010.

116,49

12.000,00

КУЋА ЛЕГАТА
Кућа легата основана је 2004. године од стране Скупштине града Београда. Установа је настала као плод
вишедеценијске иницијативе уметника, интелектуалаца, стручњака и дародаваца, а има за циљ
решавање сложене проблематике легата и поклона учињених Београду од 1955. године до данас. Кућа
легата систематски води бригу о покретним и непокретним легатима поклоњеним Скупштини града
Београда, а то подразумева њихову реконструкцију, адаптацију, техничко и музеолошко опремање,
заштиту уметничких предмета, као и доношење одлуке о могућој новој или допунској намени легата, а
94

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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све у сарадњи са установама којима су легати до формирања Куће легата били поверени на чување и
старање. Тренутно Кућа легата се брине о легатима: Петра Лубарде, Вељка Петровића, Миленка
Шербана, Недељка Гвозденовића, Олге Јеврић, Љубице Цуце Сокић Риста Стијовића и Милене Јефтић
Ничеве Костић.
 Просторни капацитети
Дирекција Куће легата налази се у улици Илије Гарашанина 24. Установа користи простор укупне
2
2
површине 1.840 м , од чега је 70 м површина дирекције, док се преостали део односи на закупљен депо у
2
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, површине 150 м и друге објекте који се налазе у
саставу Куће легата, а то су:
2
1. Грађанска кућа (Главна зграда) - 740 м из 1869. године
2
2. Легат Вељка Петровића – 280 м из 30-их година 20. века
2
3. Атеље Петра Лубарде – 600 м из 30-их година 20. века
Установа користи простор који је делом изнајмљен уз накнаду, а делом додељен на старање.
2
За јавне програме, изложбе, трибине, промоције, користи се просторија од 370 м у „Грађанској кући“.
Установа нема обезбеђен приступ за особе које користе колица.
95

Техничка опремљеност
Кућа легата има 10 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
Музејски фонд96
Музејски фонд броји 2.121 предмета груписаних у оквиру следећих музејских збирки: Ликовна (1.023),
Фотографска (757), Примењена уметност (341).
Приказ 14: Структура фонда по збиркама

35.7%

Највише је предмета налази се у оквиру
Ликовне збирке (48,2%).
Кућа легата нема централну сталну
поставку.

Ликовна

48.2%

16.1%

Примењена
уметност
Фотографска

 Програми и публика
Поред своје основне делатности, Кућа легата организује и пратеће програме као што су: предавања,
промоције и књижевне вечери. Током посматраном периода приређено је 26 изложби, одржано је једно
предавање и 3 пратећа програма.
Приказ 15: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
20,000

10,000

У посматраном периоду уочљиво је
тенденција пада посећености.
11,729
4,241

0
2008

95
96

2009

2,000
2010

Подаци о просторном капацитету Установе преузети су из упитника Музеји актуелно стање.
Подаци о музејском фонду преузети су из упитника Музеји актуелно стање.

167

Приказ 16: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
9

2010

2

7

2009

1

10

2008
0%

20%

изложбе

1

40%

предавања

60%

трибине

80%

радионице

100%
пратећи програми

Установа нема двојезичне брошуре. На националном нивоу развијену сарадњу Кућа легата има са:
Спомен збирком Павла Бењанског, Музејом савремене уметности у Београду, Централним институом за
конзервацију и Народном библиотеком Србије.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Kући легата је укупно 8 запослених на неодређено време. Сви запослени
имају високу стручну спрему, од којих је 1 магистар. Од укупног броја запослених 5 ради на пословима у
основној делатности Установе. Број жена је 5, док је мушкараца 3. Просек година старости запослених
износи 41 годину.
Приказ 17: Полна, образовна и старосна структура запослених

образовна
структура

мушкарци
37.5%

100%

62.5%
0%

жене

20% 40% 60% 80% 100%

ВСС

50%

50%

37.5%

ССС

Старосна структура запослених
показује да су процентуално
најзаступљнији запослeни старости
између 30 и 39 година. Поред стално
запослених, у раду Установе учествује
и 1 хонорарни сарадник.

12.5%

0%
30-39

40-49

ОШ

50-59

 Буџет
Извори финансирања показују да се Установа финансира из буџета свог оснивача и да се проценат у све
три године креће нешто преко 95%. Поред тога, у 2008. години Установа је добила средства и од
донатора, која нису прешла 1%, док је 2009. години присутно и учешће републичког и општинског буџета.
Кућа легата има и сопствене приходе који не прелазе 2%.

99.5%
60%

80%
60%

40%

40%
20%

1%

0%
2008

Град

Република

1.2%
2.4%
0.5%
0.8%
2009

Сопствени приходи

20%

22.7%
33.7%
43.6%

95.9%

29.8%
39.2%

98.2%

31%

100%

10.8%
30.1%
59.1%

Приказ 18: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Програми
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2009

Плате

2010

Текући трошкови

Током 2009. године уочљиво је увећање буџета Установе у односу на претходну годину, да би се у 2010.
години буџет смањио. Када је реч о структури буџета највећи удео се издваја за текуће трошкове.
Табела 12: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Стaвка
2008.

2009.

2010.

Средства за
програме/пројекте

20.806,28 еур

63.690,53 еур

41.558,07 еур

1.694.293,00 дин

5.982.496,00 дин

4.281.092,00 дин

Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)

58.021,61 еур

61.101,13 еур

61.814,36 еур

4.724.804,00 дин

5.739.272,00 дин

6.367.788,00 дин

113.727,25 еур
9.261.015,00 дин

80.473,67 еур
7.558.948,00 дин

79.915,88 еур
8.232.510,00 дин

192.555,14 еур

205.265,33 еур

183.288,31 еур

15.680.112,00 дин

19.280.716,00 дин

18.881.390,00 дин

Остали/текући трошкови
Укупно

 Инвестициона улагања
Кућа легата није навела последња инвестициона улагања, као ни приоритетне инвестиције.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: неадекватан простор и потребу за потпуном
реконструкцијом зграде; недовољно финансијских средстава за конзервацију дела из збирки и
презентовања истих.

УМЕТНИЧКИ ФОЛКЛОРНО-БАЛЕТСКИ АНСАМБЛ „СИМИОНОВ“
Ансамбл „Симионов“ основан је 1986. године, а главни циљ деловања овог ансамбла је постизање
значајних уметничких остварења у домену сценске фолклорне игре и других облика играчког
изражавања.
 Просторни капацитети
Ансамбл своје пробе и остале активности одржава у изнајмљеним просторијама у једној београдској
школи.
 Техничка опремљеност
Уметнички фолклорно-балетски ансамбл „Симионов“ располаже са једним компјутером који има приступ
интернету. Имају и осталу техничку опрему (штампач, скенер, пројектор, дигитална камера и
фотоапарат).
 Чланство
У ансамблу нема запослених лица. Постоје стални чланови играчког ансамбла.
Табела 13: Чланство у Ансамблу у периоду 2008-2010. године
Стални
чланови
Повремени
чланови

УКУПНО

2008.

2009.

2010.

20

25

25

0

0

0

20

25

25
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 Репертоар
Репертоар овог ансамбла састоји се од 50 кореографских поставки из домена сценско-фолклорне игре,
стилизоване игре, модерне фолклорно-балетске игре, кореографске минијатуре итд.
 Активности
У периоду од 2008-2010. године фолклорни ансамбл „Симионов“ укупно је имао 19 наступа. Највише
наступа ансамбл је имао у Београду, нешто мање иностранству (12), док гостовања у осталим градовима
у Србији није било.
Табела 14: Број наступа ансамбла у периоду 2008-2010. године
Година
2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број наступа
у месту у ком
је ансамбл
лоциран

4
5
10
19

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

2.000
2.000
5.000
9.000

/
/
/
/

/
/
/
/

3
4
5
12

2.500
3.200
6.000
11.700

За свој најзначајнији реализовани пројекат, ансамбл је навео фолклорно-балетску представу „Модерна
виа традиција“ из 2009. године. Ансамбл наплаћује улазнице за своје наступе. Што се сарадње тиче,
нагласили су да имају добру сарадњу на локалном, националном и међународном нивоу са другим
установама и удружењима из области културе. Такође, добро сарађују и са електронским медијима (РТС,
Студио Б, ТВ Авала, ТВ Пинк). Ансамбл нема чланство у некој професионалној мрежи/асоцијацији на
националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Ансамбл „Симионов“ највећим делом се финансира од сопствених прихода остварених продајом
улазница и путем донација. Подаци о структури буџета (средства за реализацију програма и пројеката,
хонорари и текући трошкови) нису били доступни.
 Проблеми
Као проблеме у раду у ансамблу „Симионов“ навео је: недовољна финансијска средства за реализацију
пројеката и незаинтересованост града и државе да помогне уметницима и организацијама које су
носиоци вредних уметничких достигнућа.

ТРАДИЦИОНАЛНА ИГРАЧКО-ПEВАЧКА ГРУПА „СВИТАЊЕ“
Ансамбл „Свитање“ основан је 2003. године, а главни циљ овог ансамбла је рестаурација и очување
играчке и певачке традиције српског и народа из региона.
 Просторни капацитети
Ансамбл изнајмљује просторије у оквиру Установе културе „Палилула“. У том простору не постоје услови
за одржавање различитих програма и активности.
 Техничка опремљеност
Ансамбл „Свитање“ не располаже компјутерском опремом и нема приступ интернету.
 Чланство
У Ансамблу нема запослених лица. Постоје стални и повремени чланови и активисти удружења.
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Табела 15: Број активиста Ансамбла
Оснивачи

Број
2

Стални активисти

11

Повремени активисти

2

УКУПНО

15

 Активности
Играчко-певачка група „Свитање“ не наплаћује улазнице за своје програме. Понекад Ансамбл добије
хонорар за наступе. Добру сарадњу на локалном нивоу остварујуе са: Јеврејском општином, општином
Палилула, Удружењем потомака ратника 1912-1918. Такође, добру сарадњ остварује и са електронским
медијима (РТС, Студио Б, ТВ Арт, ТВ Кошава, ТВ Метрополис итд). Ансамбл је учествовао у акцији
„Обновимо себе, подигнимо Ступове“ итд. „Свитање“ нема чланство у некој професионалној
мрежи/асоцијацији на националном нити међународном нивоу.
 Буџет
Група „Свитање“ се највећим делом финансира од чланарине која на годишњем нивоу износи 18.000,00
динара по члану ансамбла. Подаци о структури буџета (средства за реализацију програма и пројеката,
хонорари и текући трошкови) нису били доступни.
 Проблеми
Као проблеме у раду Ансамблу „Свитање“ је навело: недостатак сопственог простора због недовољних
средстава за његово финансирање. Недостају костими за наступе, а постојећи костими су у лошем
стању. Потребни су и нови инструменти и поправка старих; потребно је превозно средство за превоз
техничке опреме на наступе. Такође, недостаје менаџер и одређен број извођача и музичара.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ФОТОГРАФИЈЕ
Центар за развој фотографије основан је 2009. године. Главни циљеви удружења су: обезбеђивање
услова за пун и несметан развој фотографије и подизање нивоа визуелне културе; подстицање
стваралаштва у области фотографије ради остварења њеног пуног потенцијала у Србији и региону;
унапређивање квалитета едукације о фотографији (професионализација будућих фотографа),
описмењивање фотографске публике и приближавање основних знања професионалцима који прате
фотографију (новинари, критичари, кустоси и историчари уметности); обогаћивање фонда литературе о
фотографији на српском језику; пружање подршке неафирмисаним ауторима и проналажење
иновативних и друштвено одговорних начина примене фотографије; успостављање и обезбеђивање
услова за функционално тржиште фотографије; регулација законских прописа о култури и фотографији
како би се институционално установили стандарди за рад у области фотографије; промоција заштите
ауторских права као једне од основних цивилизацијских тековина; умрежавање са сродним
организацијама на регионалном нивоу како би била олакшана продукција квалитетних и одрживих
програма и пројеката.
 Просторни капацитети
Друштво користи простор који им је уступљен без накнаде, у оквиру кога организују своје активности.
 Техничка опремљеност
Центар користи три рачунара који су умрежени и имају приступ интернету.
 Чланство и запослени
У Центру нема запослених лица.
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Табела 16: Број чланова удружења
Број
5
3
15
23

Оснивачи/це
Стални активисти/киње
Повремени активисти/киње

УКУПНО

 Активности
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности, чланови Центра навели су:
 „Прес Фото Србија“ пројекат покренут 1998. године ради подстицања ауторског рада међу
фотографима кроз национални конкурс за најбољу фотографију у медијима у сарадњи са
Удружењем новинара Србије. Циљ пројекта је постављање високих уметничких и етичких
стандарда у домену медијске фотографске продукције.
 Веб портал Центра за развој фотографије - први веб портал те врсте у Србији, који на једном
месту сакупља најзначајније материјале и актуелне информације из света фотографије. Преко
портала се одвија део започетих пројеката Центра „Онлине радионица за професионалне
фотографе у медијима“ и „Фотографска теорија и критика – радионица за историчаре уметности“.
На порталу се уживо одржавају и предавања реномираних светских експерата из области
фотографије.
Центар не наплаћује улазнице за своје програме. Што се сарадње тиче добру сарадњу остварили су на
локалном, националном и међународном нивоу са другим установама и удружењима из области културе.
Такође, добро сарађују и медијима („Блиц“, „Политика“, „Данас“, „Прес“, „Студио Б“ итд).
Сарадња се одвија и са школама на територији Београда, у оквиру пројекта „Фотографија као простор
креативности и стварања - увођење фотографије у основне школе“. На националном нивоу, Центар је
члан Асоцијације независне сцене Србије, док је на међународном нивоу члан организације ПАДОР.
 Буџет
Пројекти и програми Центра за развој фотографије највећим делом финансирани су од стране
фондација, затим преко спонзорстава, док средства из републичких фондова представљају 15% укупно
оствареног буџета за 2010. годину. У истој години највише средстава издвојено је за програме, потом за
текуће трошкове, док је најмање средстава потрошено на плате и хонораре. Подаци о изворима и
структури буџета за 2008. и 2009. годину нису били доступни.
Приказ 19: Извори финансирања и структура буџета за 2010. годину
40%

80%

40%
30%

60%

15%

20%

11% 15%

20%

5%10%

0%

0%
Република
Сопствени приходи

74%

40%

Град 2010
Фондације

Програми

Плате

Табела 17: Структура буџета за 2010. годину
Структура буџета
Средства за реализацију програма/пројеката
Средства за плате или хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2010
Износ
20.000,00 еур
2.060.000,00 дин
3.000,00 еур
309.000,00 дин
4.000,00 еур
412.000,00 дин
27.000,00 еур
2.781.000,00 дин
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2010

Текући трошкови

 Проблеми
Као проблеме у раду Удружење је навело: неадекватан простор за активности које организују (потребни
су посебни објекти који ће се користити за потребе изложби, организовања радионица, прес
конференција итд); недовољан број компјутера и пратеће техничке опреме; мањак финансијских
средстава за реализацију активности и пројеката, што је последица нередовних извора финансирања.
Такође, недостају им кадрови, на првом месту волонтери.

УДРУЖЕЊЕ АНИМАТОРА „ИЛУЗИЈА“
Удружење „Илузија“ основано је 2006. године. Главни циљеви удружења су: производња анимираних
филмова у сврху едукације ради подизања нивоа знања и квалитета анимације у Србији. Удружење је, за
непуних шест година постојања, организовало солидан број семинара, предавања, радионица; произвело
неколико анимираних филмова, учествовало на више филмских фестивала и добило скроман број
признања и похвала..
 Просторни капацитети
Удружење аниматора изнајмљује простор у ком одржава своје програме и активности.
 Техничка опремљеност
Удружење користи седам рачунара који су умрежени и имају приступ кабловском интернету. Располажу и
осталом техничком опремом (штампач, скенер, пројектор).
 Чланство и запослени
У удружењу „Илузија“ нема запослених лица. Приход од чланарине на годишњем нивоу износи 36.000,00
динара.
Табела 18: Број чланова удружења

Оснивачи/це
Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње
УКУПНО

Број
10
4
8
22

 Активности
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности у посматраном периоду Удружења је навело
анимиране филмове: „Чардак ни на небу ни на земљи“; „Исус те гледа“; „Кавгаџије“; „Краставчићи“;
„Свијету се не може угодити“; „Пекар и бубашваба“, и Дечји камп за анимирани филм „Неум“ (2008).
У „Илузији“ не наплаћују улазнице за своје програме. На националном нивоу удружење није члан ниједне
асоцијације, док је на међународном нивоу учлањено у Међународно удружење филмских аниматора АСИФА.
 Буџет
Пројекти и програми удружења аниматора „Илузија“ највећим делом финансирани су из сопствених
прихода, затим преко спонзорстава и услуга. Финансијска подршка из републичких и градских фондова не
постоји. У периоду 2008-2010. године највише средстава издвојено је за програме, потом за текуће
трошкове, док за плате средства нису издвајана.
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Приказ 20: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 19: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

1.228,02 еур

8.516,92 еур

/

100.000,00 дин

800.000,00 дин

/

/

/

/

/
2.456,04 еур
200.000,00 дин
3.684,06 еур

/
2.129,23 еур
200.000,00 дин
10.646,15 еур

/
2.912,19 еур
300.000,00 дин
2.912,19 еур

300.000,00 дин

1.000.000,00 дин

300.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Удружење је навело: недовољна финансијска подршка надлежних органа на свим
нивоим за реализацију пројеката и едукацију у области анимације, као и промоцију анимираних филмова.

„ARTSOUND“97
Удружење „ArtSound“ основано је 2011. године. Главни циљеви удружења су: промовисање и
популаризација уметности (музичка уметност, сликарство, књижевност, примењена уметност ...), а
посебно класичне музике. Удружење користи простор, који је у његовом власништву, али у оквиру кога не
располаже простором за одржавање различитих активности/програма. Удружење користи један рачунар,
који има АДСЛ приступ интернету, а располаже и једним штампачем и дигиталним фотоапаратом. У
удружењу „ArtSound“ нема запослених лица, већ га чине три оснивачице.

97

Удружење је основано 2011. године када је спроведено истраживање, што значи да није постојало у периоду који је
истраживањем обухваћен.
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ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
Основни подаци о општини98
Градска општина Раковица налази се у јужном делу Београда, у доњем току
Топчидерске реке. Од центра Града је удаљена 10 километара. Простире се на
површини од 4.647 ha од којих знатан део чине шуме и паркови, пре свега
Миљаковачка и Кошутњачка шума. Граничи се са општинама: Вождовац,
Чукарица и Савски венац. Градску општину Раковица чине 13 месних заједница
у којима према последњем попису из 2011. године, на живи 108.413
становника.99
Име Раковица први пут се помиње у турском попису становништва из 1560. године као село Влаха. По
предању, место је добило име по раковима, становницима потока који је протицао кроз насеље. Стара
Раковица (смештена у долини Топчидерске реке и по узвишењима око ње) је првобитно језгро из кога се
развила данашња општина Раковица. Градско насеље под именом Раковица почиње да се формира
крајем XIX и почетком XX века, а своју пуну физиономију уобличава у периоду између два светска рата.
До 1952. године Раковица је припадала разним рејонима, а од 1952. до 1960. била је засебна општина.
Од 1960. је у саставу општине Чукарица, да би 1974. године поново постала самостална општина.
На територији градске општине Раковица налази се 9 основних и 5 средњих школа, од којих је по једна
музичка школа, док високих школа и факултета нема.
Слава општине Раковица је 14. октобар, Покров пресвете Богородице.
Администрација у култури
Општинска управа организована је као јединствени орган више унутрашњих организационих јединица. За
послове културе надлежно је Одељење за образовање, културу, социјална питања и спорт.
У оквиру Већа градске општине постоји члан надлежан за културу, који учествује у организацији и
реализацији културних дешавања.
Од радних тела постоји Савет за културу као стално радно тело Скупштине општине. У надлежности
Савета су планирање, креирање и реализација културних дешавања, саветовање и усмеравањв
активности уметничких друштава, удружења и уметника. Савет броји између 5-7 чланова, а његов мандат
траје 4 године.
У време спровођења истраживања ова општина је израдила Стратегију развоја ГО Раковица (2011-2020),
којом је обухваћена и култура.
Актери у култури
На територији Градске општине Раковица налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Центар за културу Раковица, оснивач Град Београд,
2. Општинска библиотека „Миодраг Булатовић“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач
Град Београд.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Раковица су:
1. КУД „Младост“ Авала,
2. КУД „Димитрије Котуровић“,
3. КУД „Лазар Хребељановић“,
4. КУД „21. мај“,
5. Певачка група „Прело“,
6. Студио глуме „Маска“,
7. Удружење ликовних уметника Раковица,
8. Књижевно друштво Раковица.

98
99

http://beograd-rakovica.opstinesrbije.com/?menu=2, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Непокретна културна добра
На територији општине Раковица налази се 2 непокретна културна добра и 2 добра која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Раковица
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

1

/

1

/

Просторна културно-историјска целина

1

/

/

1

Археолошко налазиште

/

/

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

2

/

1

1

Културна добра од изузетног значаја
Просторне културно историјске целине: Топчидер.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Манастир Раковица заједно са својом околином.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Индустрија мотора „Раковица“.
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Вартоломеја и Варнаве на Миљаковцу.
Финансирање културе
Општина учествује у суфинансирању активности удружења у култури, али не на бази јавног конкурса, већ
о избору пројеката одлучује Општинско веће. Друге податке о финансирању културе, буџету општине и
издвајањима за културу нам нису достављени.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Раковица, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Опремање установа културе,
2. Културни туризам,
3. Културни аматеризам.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА
Центар за културу и образовање Раковица oсновала je Општинa Раковица 1967. године, а oснивачка
права над установом преузима Град Београд 1999. године.
 Просторни капацитети
Зграда Центра саграђена је 1967. године. Зграда је уступљена и установа је користи без надокнаде.
2
Укупна површина простора изсноси 1.500 м². Центар има једну сцену површине 350 м , капацитета 352

176

2

места за седење. Као изложбени простор користи се и хол површине 120 м капацитета 40 места за
седење и 120 места за стајање.
Зграда Центра је реновирана у периоду од 2005-2009. године. Установа има обезбеђен приступ за особе
које користе колица.
Техничка опремљеност
Центар за културу и образовање Раковица има 8 компјутера који су умрежени, и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Делатност Центра обухвата реализацију различитих културно-образовних програма: концерата,
позоришних представа, филмских и књижевних вечери, изложби, трибина и манифестација.
Табела 2: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
Биоскоп
пројекције

Број
програма у
2010.
години
18
9
2
/
/
/

концерти
позоришне представе
Сарадња са школама
и „Пријатељима деце
Раковица“

Број
публике
1.500
1.000
200
/
/
/

35
/

9.000
/

18

4.800

Најпосећенији садржаји у 2010. години су били концерти, затим изложбе и књижевне вечери.
Приказ 1: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
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Број посетилаца на годишњем нивоу у посматраном
периоду је варирао, тако да је 2010. године посећеност
била највећа, док је претходне године била најмања.

0

Сваке недеље са почетком у 12 часова Центар
организује позоришну представу на Дечијој сцени. У
посматраном периоду реализована је и представа
„Окрени се око себе“ за децу Друштва за церебралну парализу.
Од 2008. године Центар за културу Раковица организује позоришни фестивал ТЕАТАР ФЕСТ која се
одржава сваке године почетком децембра и траје 7 дана.
У просеку цена улазница за програме износи 300 динара. Постоје попусти за ђаке, особе с
инвалидитетом и пензинере.
2008

2009

2010

Развијену сарадњу на локалном нивоу Центар има са КУД-овима, библиотеком, Удружењем ликовних
уметника Раковице и са основним и средњим школама са територије општине Раковица, а на окружном
нивоу са Факултетом драмских уметности и Факултетом музичке уметности.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу и образовање Раковица је 7 стално запослених и један
запослен на одређено време. Од укупног броја стално запослених, 4 је са високом стручном спремом,
један са вишом и 2 запослене са средњом стручном спремом. Број жена је 4, а 3 су мушкарца. Просек
старости запослених износи 49 година.
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Приказ 2: Полна, образовна и старосна структура запослених
образовна
структура

мушкарци
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Преко половине запослених чине запослени
старости између50 и 59 година.
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Поред запослених Центар има 2 хонорарна
сарадника. Волонтере нема, али има потребу
за 2 волонтера који би били ангажовани на
пословима маркетинга и дистрибуцији

0.00%
30-40

40-49

50-59

рекламног материјала.
 Буџет
Центар се највећим делом финансира из буџета Града, остварује сопствене приходе, а у посматраном
периоду је као извор финансирања имао и републички буџет, а током 2010. године и буџет општине.
Приказ 3: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У 2008. години Центар је имао највећи буџет. Структура буџета показује да је усве три године највише
издвајано за текуће трошкове.
Табела 3: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка
2008.
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2009.

2010.

45.106,46 еур

48.417,61 еур

58.052,15 еур

62.847,05 еур

56.318,58 еур

65.090,34 еур

5.117.748,00 дин

5.290.044,00 дин

6.705.287,84 дин

91.192,01 еур
7.425.929,81 дин
199.145,52 еур

69.080,88 еур
6.488.815,68 дин
175.542,35 еур

74.230,00 еур
7.646.810,66 дин
197.372,49 еур

16.216.777,81 дин

16.488.815,68 дин

20.332.346,89 дин
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 3.022.153,17 динара, односно
32.650,67 евра, чији је финансијер био Град.
Табела 4: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Износ

Финансијер

Година

Санација канализације

Град

2008.

11.236,66

915.021,10

Проширење сцене

Град

2009.

10.879,47

1.021.915,87

Замена олука и окапница

Град

2010.

10.534,54

1.085.216,20

еур

дин

Потребе за будућим приоритетним улагањима односе се на комплетну реконструкцију објекта.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: недостатак учионица за образовну делатност и пратећих
просторија око сцене; недостатак средстава за програме; мали број запослених. Решењем кадровских и
финансијских проблема били би решени и програмски, сматрају у установи.

БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“
Библиотека у Раковици основана је 1945. године као Библиотека ЈНО Фронта 7. реона у Београду, затим
је као огранак припојена Библиотеци на Чукарици, да би 1976. године, поново постала самостална под
називом Матична библиотека „Радоје Дакић“ општине Раковица. Од 1989. године Библиотека се налази у
саставу Библиотеке града Београда, а од 2001. године носи садашње име.
Осим Централне библиотеке, у саставу Библиотеке „Миодраг Булатовић“ у Раковици налази се и пет
огранка: „Иво Андрић“ на Петловом брду, „Исидора Секулић“ у Реснику, „Милош Црњански“ у Раковици,
„Душан Матић“ на Миљаковцу II, „Мирослав Антић“ на Видиковцу.
 Просторни капацитети
Библиотека користи изнајмљен простор с накнадом. Централна зграда Библиотеке саграђена је 1974.
2
године. Укупна површина простора је 156 м . Библиотека нема читаоницу нити простор за јавне
програме.
Пет огранака налазе се у неодговарајућим, малим и скученим просторима. Ни један огранак нема
читаоницу ни одвојено дечје одељење где би био могућ рад са децом као најбројнијим и најчешћим
корисницима Библиотеке.
Техничка опремљеност
Библиотека има 6 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступан 1
компјутер.
 Библиотечки фонд
Укупан број јединица у оквиру библиотечког фонда је 29.051. Структура библиотечког фонда према броју
јединица показује да је највише белетристике 14.141 (48,67%), затим дечије књиге 9.683 (33,33%) и
стручне и научне књиге 5.227 (18%).
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Приказ 4: Структура библиотечког
фонда
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Приказ 5: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених издања је у благом порасту од 2008. године.
 Програми и корисници
Библиотеке нема пратеће програме.
Табела 5: Број уписаних чланова у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.

2009.

2010.

7.032
4.937
1.599
9.683
23.251

7.035
4.406
1.650
9.444
22.535

5.857
1.730
1.332
12.127
21.046

Приказ 6: Тенденција кретања броја чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Приказ 7: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања укупног
броја уписаних чланова у периоду 2008-2010. године
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57.62
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Деца до 14
година

2008

2009

2010

Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије одрасли, затим
деце основношколског узраста, средњошколци и на крају студенти. Раст броја чланова Библиотеке
уочљив је једино међу категоријом одрасли. С друге стране, укупан број уписаних чланова Библиотеке
има тенденцију пада у посматраном периоду.
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 Запослени
У Библиотеци у Раковици је 13 запослених, од који 11 стручних радника. Поред руководиоцабиблиотекара, ту су још 2 библиотекара, 2 виша књижничара, 2 самостална књижничара, 4 књижничара и
2 спремачице.100
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: Недостатак простора за смештај фонда и читаоницу која
би била вишенаменска и добро технички опремљена, где би се могли одржавати различити програми;
недостатак потребног броја компјутерских конфигурација; недовољан број запослених, постоји потреба
за већим бројем високообразованих који познају рад на рачунару.

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ“
КУД „Димитрије Котуровић“ основан је 1967. године, с циљем да окупља младе и све грађане који су
заинтересовани за културно-уметничко стваралаштво. У оквиру Друштва се налазе ансамбли народних
игара и песама, аматерско позориште „КОТ-театар“, ансамбл народне музике и група певача.
 Просторни капацитети
У простору који Друштво користи постоји простор за одржавање различитих активности/програма.
 Техничка опремљеност
КУД „Димитрије Котуровић“ има један рачунар, четири штампач уређаја и један скенер.
 Запослени и чланство
КУД има једно запослено лице и преко 300 чланова. Најбројнија секција у оквиру КУД-а је фолклорна,
која има око 250 чланова.
Табела 6: Чланство у Друштву у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

200

200

200

Повремени
чланови

100

100

150

УКУПНО

300

300

350

 Репертоар
Драмска секција у оквиру КУД-а има следеће представе на репертоару:
o „Епитаф“ – Доре дел Бианко у режији Саше Волића
o „Два туцета црвених ружа“ – Алда Бенедетија, у режији Маје Колунџије
o „Глинени марш“ – Г. Марса у режији Милана Плећаша
 Активности и публика
Друштво је у периоду од 2008 до 2010. године имало 169 наступa у месту у коме је лоцирано, док је у
истом периоду имало 18 гостовања у другим градовима у Србији и 22 гостовања у иностранству, у оквиру
којих је имало већи број наступа.
Табела 7: Број наступа Друштва у периоду 2008-2010. године

100

Година

Број наступа
код куће

Број
публике

2010.
2009.
2008.
Укупно:

65
49
55
169

14.000
10.000
11.000
35.000

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији
7
5
6
18

http://bgb.rs/opstinske/cir/09/flsh/glavna.html, приступљено фебруара 2012.
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Број публике
на
гостовањим
а

Број
гостовања у
иностранств
у

Број публике
на
гостовањима у
иностранству

3.000
1.800
2.000
6.800

7
7
6
22

40.000
25.000
30.000
95.000

Друштво наплаћује улазнице за своје наступе у износу од 250,00 динара.
КУД на локалном нивоу има сарадњу са основним и средњим школама, герoнтолошким центром и
локалном самоуправом; на нивоу округа са Секретаријатом за културу града Београда, Војном
гимназијом и академијом, Савезом аматера Србије и Београда, Домом ученика средњих школа „Београд“,
са КУД-овима „Бранко Крсмановић“, „Лола“, „Шпанац“, „Абрашевић“, „Градимир“ и другим; на
националном нивоу са Националним ансамблом „Коло“, Министарством за дијаспору, са аутобуским
превозником Ласта, Аутопревоз Чачак и осталим КУД-овима и сличним удружењима у Србији; на
међународном нивоу са Светском међународном организацијом CIOFF, многобројним међународним
фестивалима игре, песме, музике, театра, сличним организацијама и удружењима.
 Буџет
Друштво се највећим делом финансира из градског буџета, али део буџетских средстава чине и средства
добијена од стране општине Раковица, као и сопствени приходи. У 2008. и 2010. години КУД је добио
средства и од донатора.
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Приказ 8: Извори финансирања Друштва у периоду од 2008. до 2010. године
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 Проблеми
КУД „Димитрије Котуровић“ је навео следеће проблеме у свом раду: недостатак простора и потребу за
редовним финансијским средствима.

КЊИЖЕВНО ДРУШТВО РАКОВИЦА
Књижевно друштво Раковица основано је 1995. године са циљем да подстиче и промовише књижевно
стваралаштво.
 Просторни капацитети
Удружење користи уступљен простор у Центру за културу Раковица, у оквиру кога располаже са
простором за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Књижевно друштво има један рачунар, штампач, скенер, дигитални фотоапарат и кабловски интернет.
 Запослени и чланство
У Удружењу нема запослених лица.
Табела 8: Чланство у Удружењу
Број
Оснивачи/це
Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње
УКУПНО

7
130
200
337

182

 Активности
Удружење у сарадњи са Културним центром Раковица расписује „Литерарни конкурс“ и „Сабор духовне
поезије“.
Књижевни клуб сарађује са сличним удружењима у Београду, са основним и средњим школама у
Раковици, а остварује и сарадњу са ТВ Студио Б, дневним листовима, књижевним листовима и
часописима.
Удружење је члан Удружења књижевника Србије.
 Буџет
Књижевно друштво је у 2010. години је добило средства од Града и Општине. Укупан буџет Друштва, у
2010. години, у износу од 150.000,00 динара искоришћен је 100% за реализацију пројеката.
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Приказ 9: Извори финансирања Друштва у 2010. години

40%
20%
0%
2008

Град

Општина

2009

2010

Сопствени приходи

Спонзорства

 Проблеми
Удружење наводи једино проблем са финансијама и потребу за 500.000,00 динара.

ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ПРЕЛО“102
Певачко друштво „Прело“ основанo је 2009. године, са циљем промовисања народне песме и српске
традиције. Друштво име 30 чланова, а чине га деца од 8 до 18 година из Раковице, разврстана у групе
према узрасту: школа, дечији и омладински ансамбл. Певачко друштво „Прело“ има око 30 наступа
годишње, а два пута годишње имају и турнеје у иностранству. Наступају на етно сајмовима, а једном
годишње имају и концерт у Центру за културу у Раковици. Друштво не наплаћује чланарину, али
родитељи плаћају закуп, гардеробу и турнеје.
Проблем Певачког друштва „Прело“ јесте у недостатку сопственог простора и недовољно слободних
термина.

СТУДИО ГЛУМЕ „МАСКА“103
Студио глуме „Маска“ основан је 2010. године при Центру за културу у Раковици, а од 2011. године
постаје самостално удружење. Удружење има око 100 чланова, узраста од 7 до 20 година. Пробе се
организују у Центру за културу у Раковици и Земунској гимназији, а часове глуме држе професионални
глумци. Представе се углавном изводе у школама у Београду, па у једном полугодишту после премијере
има између 5 до 6 представа. Удружење не наступа у другим градовима у Србији. Студио глуме „Маска“
се у потпуности финансира из сопствених прихода од улазница у износу од 400,00 динара и чланарине
која износи 2.000,00 динара месечно.
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У приказу буџета Друштва нису наведени подаци о изворима финансирања и структури буџета у 2008. и 2009. годину, као ни
укупни буџети за посматране године (2008-2010. год.), које Друштво није доставило Заводу.
102
Аудио запис разговора са представником Друштва од 07.09.2011. године
103
Аудио запис разговора са представником Удружења од 07.09.2011. године
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Основни подаци о општини
Општина Савски венац је једна од најстаријих и једна од централних
београдских општина. Простире се на површини од 1.580 хектара. Целом
својом дужином налази се на десној обали реке Саве. Управо је географски
положај уз Саву утицао на њен назив, јер територија општине попут венца
прати ток реке. Општина Савски венац се преко Саве граничи са општином
Нови Београд, а копном са још пет београдских општина: Стари град, Врачар,
Вождовац, Раковица и Чукарица. Према последњем попису из 2011. године, на
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територији Градске општине Савски венац живи 38.660 становника.
Будући да се ради о централној општини, на територији Савског венца налазе се бројне институције, сви
београдски савски мостови, велики број амбасада и резиденција и друге. На Савском венцу су и неки од
незаобилазних градских топонима, попут: Зеленог венца, Славије, Савског и Светониколског трга,
Мостарске петље, Аутокоманде.На територији градске општине Савски венац налази се 6 основних и 10
средњих школа, 1 висока школа и 7 факултета.
Градска општина Савски венац објављује свој часопис информатор „Савски венац“. Заједно са Фондом
„Исидора Секулић“, општина Савски венац додељује Књижевну награду „Исидора Секулић“. Награда је
установљена још 1967. године, и додељује се сваке године појединцима за успешно књижевно дело.
Слава општине Савски венац је Вазнесење Господње - Спасовдан.
Администрација у култури
Општинска управа организована је као јединствени орган са 9 унутрашњих организационих јединица, 7
одељења и 2 службе. Послови везани за културу су у надлежности Одељења за друштвене делатности,
информисање и месну самоуправу. У оквиру овог одељења постоји позиција Самостални сарадник за
културу, а за послове културе надлежан је и заменик начелника управе Градске општине за културу и
информисање.У оквиру Већа градске општине не постоји члан надлежан за културу.
Од радних тела постоје Комисија за културу и Комисија за кућу краља Петра, именована новембра
месеца 2010. године. Њихов мандат траје до краја мандата сазива већа ГО Савски венац. Комисија за
културу броји 6, а Комисија за кућу краља Петра 5 чланова. Обе комисије именује Веће ГО или
председник општине.
Од локалних општинских прописа који уређују културу, а изузимајући оснивачка акта установа, постоји
Правилник о коришћењу Куће краља Петра I којим је надлежност Комисије за рад и одржавање Куће.
Најважнији посао којим се тренутно Комисија бави је комплетирање музејске поставке у Кући, а поред
тога и разматрање многобројних захтеве везаних за одржавање различитих културних садржаја у Кући
105
(изложби, концерата, промоција књига...), као и за изнајмљивања Куће у комерцијалне сврхе.
У време спровођења истраживања Општина је добила свој Стратешки план развоја ГО Савски венац
(2011-2015), док су до тада постојали Акциони план за младе и Локални еколошки акциони план.
Актери у култури
На територији Градске општине Савски венац налазе се установе културе које је основала градска
општина Савски венац, Скупштина града Београда, републичке установе, приватне установе културе, као
и удружења грађана која се баве културом и уметношћу.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Дечји културни центар „Мајдан“, оснивач ГО Савски венац,
2. Општинска библиотека „Исидора Секулић“, као део мреже Библиотеке града Београда, оснивач
Град Београд,
3. Југословенско драмско позориште, оснивач Град Београд,
4. Музеј афричке уметности, оснивач Град Београд,
5. Историјски музеј Србије, републичка установа културе,
6. Музеј историје Југославије, републичка установа културе,
7. Студентски културни центар, републичка установа културе,
104
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http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
http://www.kucakraljapetra.rs/sr/kuca, приступљено јануара 2012. године
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8. Филмски центар Србије, републичка установа културе,
9. Историјски Архив Југославије, републичка установа културе,
10. Железнички музеј, организациона целина Медија центра ЈП „Железнице Србије“, данас А.Д.
„Железнице Србије“106.
Такође, на територији Савског венца налазе се и одељења/депаданси градских установа културе, а то су:
Манакова кућа, у саставу Етнографског музеја, Музеј бањичког логора и Музеј Томе Росандића при
Музеју Града Београда, легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, у саставу Музеја савремене
уметности.
До 2000. године на Савском венцу налазио се и Музеј илегалних партијских штампарија, који је радио у
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саставу Музеја града Београда, када је затворен за јавност.
Такође, Кућа Краља Петра функционише као својеврстан културни центар.
Пословни систем „Ђуро Салај“ ад, некадашњи Народни универзитет који је приватизован, а у оквиру кога
постоје сегменти који се баве културом, „Академија 28“ и „Театар 78“.
Активна удружења грађана у области културе са седиштем на територији Градске општине Савски венац
су:
1. КУД „Бранко Цветковић“,
2. КУД „Абрашевић“,
3. АКУД „Мика Митровић-Јарац“,
4. Ансамбл „Лада“,
5. ПЛАВО позориште – позоришна лабораторија,
6. „Циркусфера“,
7. Хор „Trinity“,
8. Певачко друштво аматера „Belcanto“,
9. Хор „Cantantes“,
10. „Културни фронт“,
11. Удружење „Крокодил“,
12. Удружење грађана „Типометар“,
13. Центар за уметност покрета „Перпетум“,
14. Сервис за савремени плес „Станица“,
15. Центар за развој образовања и стваралаштва „Cross – educ“,
16. Удружење за развој музичке уметности „Сингидунум“,
17. Удружење грађана Бигз културни центар,
18. Удружење камерних уметника „Bel arte“,
19. Центар за културну деконтаминацију.
Непокретна културна добра
На територији општине Савски венац налази се 60 непокретних културних добара и 26 добара која
уживају претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Савски венац
Категоризација НКД

Непокретна културна добра по
врстама

106
107

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

49

6

3

Споменик културе

58

Просторне културно-историјске целине

1

/

/

1

Археолошко налазиште

1

1

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

60

50

6

4

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/kultura_nauka_i_sport/zeleznicki_muzej/Istorija_1327925764.html

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%98%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%88_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%B4%D1%83, приступљено јануара 2012. године

185

Културна добра од изузетног значаја
Споменици културе: Илегална партијска штампарија, Бањички венац 12; Конак кнеза Милоша, Топчидер
2; Музеј 4. јула, Булевар кнеза Александра Карађорђевића10.
Просторне културно историјске целине: Топчидер
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Београдска задруга, Карађорђева 48; Докторова кула, Кнеза Милоша 103; Манакова
кућа, угао Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12; Зграда Официрске задруге, Масарикова 4; Зграда
Прве српске опсерваторије, Булевар ослобођења 8; Железничка станица, Савски трг 1.
Културна добра
Споменици културе: Абаџијске куће, Краљице Наталије 8,10 и 12; Амам Кнеза Милоша, Адмирала
Гепрата 14; Црквени конак у Топчидеру; Дом сиротне деце, Светозара Марковића 72; Хотел „Бристол“;
Касарна VII пука, Немањина 15; Крст са Мале пијаце, парк између Карађорђеве, Светоникољског трга и
Земунског пута; Кућа Бранислава Нушића, Шекспирова 1; Кућа доктора Александра Белића, Августа
Цесарца 30; Кућа доктора Арчибалда Рајса, Булевар војводе Мишића 73; Кућа Драгољуба Гошића,
Војводе Дојчина 7; Кућа Исидоре Секулић, Васе Пелагића 70; Кућа краља Петра I Карађорђевића, Васе
Пелагића 40; Кућа породице Најдановић, Гаврила Прнципа 35; Кућа породице Поповић-Предић,
Пушкинова 21; Кућа породице Вељковић, Бирчанинова 21; Кућа Вукићевића, Катићева 2; Музеј Томе
Росандића, Козјачка 30; Обелиск у Топчидерском парку; Официрски дом, Краља Милана 48; Палата
Министарства финансија Краљевине Југославије, Кнеза Милоша 22; Палата Министарства шума и руда
и Министарства пољопривреде и вода, Кнеза Милоша 24-26; Парни млин, Булевар војводе Мишића 15;
Породична кућа Николе Несторовића, Кнеза Милоша 40; Скулптура Жетелица и Споменик Арчибалду
Рајсу, оба у Топчидерском парку; Споменик Васи Пелагићу, Парк код Старе опсерваторије између
Катићеве и Булевара ослобођења; Топчидерска црква, Војводе Путника 11; Унивезитетска дечја клиника
у Тиршовој; Вазнесењска црква, Адмирала Гепрата 19; Вила Душана Томића, Ужичка 8; Вила Олге Мос,
Толстојева 29; Војна болница на Врачару, Пастерова 2; Вучина кућа на Сави, Карађорђева 61-61а;
Заоставштина Драгомира Глишића, Биничког 4; Зграда Државне штампарије, Булевар војводе Мишића
17; Зграда Генералштаба; Зграда Мањежа, Краља Милана 50; Шкаркина вила, Делиградска 13; Манастир
Ваведење Пресвете Богородице, Василија Гаћеше 2; Црква Св. Архангела Гаврила, Хумска 26; Зграде
Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране у Београду, Кнеза Милоша 33-41;
Зграда Соколског дома „Матица“, Делиградска 27; Зграда Архива Југославије, Васе Пелагића 33; Кућа
трговца Душана Лазића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 47; Вила Стевке Милићевић, Ужичка
54; Зграда Министарства саобраћаја, Немањина 6; Хала 1 Београдског сајма; Дворски комплекс на
Дедињу.
Археолошка налазишта: Антички Сингидунум који се још простире и на општинама Стари град, Врачар,
Палилула и Звездара.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Војна академија, Бирчанинова 5а; Вапина фабрика хартије, Булевар
војводе Мишића 10-12; Кућа Јована Илкића, Милоша Поцерца 32; Кућа породице Бајлони, Кнеза Милоша
68; Министарство социјалне политике и народног здравља, Кнеза Милоша 101; Зграда социјалног
осигурања, Немањина 30; Зграда државног савета и главне контроле, Кнеза Милоша 20; Вила адвоката
Милорада Дивјака, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 27; Вила глумице Марице Поповић,
Сењачка 35; Вила у Темишварској 2; Вила Раде Петровића, Симићева 6; Вила Стевана Карамате, М.
Глишића 1; Вила Лазића и Митровића, М. Глишића 4; Кућа Манојла Маше Димића, Пушкинова 9; Вила
Рајх, Сање Живановић 2а; Окретница, ложионица и водоторањ Железничке станице, Савска улица
(испод моста Газела; у комплексу Главне жел. станице); Државна маркарница, Булевар војводе Мишића
43, Руска, Виктора Игоа 2-6; Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5; Фабрика фармацеутских
производа „Срболек“, Сарајевска 82-84; Ковница, Булевар војводе Мишића 45; Палата Београд, Краља
Милана 38, Масарикова 5; Пилони Моста краља Александра I – Пилон 1, Савски кеј; Пилон 4,
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Карађорђева 13; Пилон 5, Црногорска 12 – који још припадају територијама општина Нови Београд и
Стари град.
Јавни споменици и спомен обележја: Чесма Краља Александра У Лисичијем Потоку; Споменик Франше
Д'епереу, аутор Риста Стијовић.
Целине:
 Стари Београд (обухвата општине Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Звездара) границе: Булевар Франше д' Епереа, обале Саве, обале Дунава, улице Дунавски кеј, Дунавска,
Кнежопољска, Ђуре Ђаковића, Цвијићева, Деспота Стефана, Стеријином, Митрополита Петра,
Здравка Челара, Старине Новака, 27. марта, Булевар краља Александра, Голсвордијева, Баба
Вишњина, Макензијева, Катанићева, Боре Станковића, Браничевска, Интернационалних бригада,
укључујући и парцеле непарне стране улице, Максима Горког, Јужни булевар, Бокељска.
 Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње - границе: Булевар војводе Мишића, границом просторне
целине Топчидер, Бањичких жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, северном
границом просторне целине Топчидер до Теодора Драјзера, Теодора Драјзера, Булевар кнеза
Александра Карађорђевића, Михајла Аврамовића, Крупањска, Шолина, Младена Стојановића,
преко улице Незнаног јунака, границом парцеле у правцу улице Младена Стојановића до Хероја
Милана Тепића, Хероја Милана Тепића, Љутице Богдана, Пуковника Бацића, Симе Луке Лазића,
Ружићева, Маглајска, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, траса железничке пруге, Васе
Пелагића, Сењачка, Војислава Вучковића, Лазе Симића, Руска, Виктора Игоа, Булевар војводе
Мишића.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се плате, текући трошкови општинске установе културе, и ванредни
трошкови установа културе (инвестиције, реновирање, набавке), као и културно-уметнички аматеризам и
пројекти у култури осталих актера. Градска општина Савски венац расписује јавни конкурс за
суфинансирање пројеката у области културе, а о избору пројеката одлучује Комисија за културу.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године

Година

2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
еврима
5.464.604,41
7.663.575,38
5.773.940,39

Општински
буџет у
динарима

Општински
буџет за
културу у
еврима

562.936.770,00
719.845.000,00
470.182.359,00

177.250,71
170.961,14
81.987,12

Општински
буџет за
културу у
динарима
18.259.500,00
16.058.500,00
6.676.359,00

% за
културу од
укупног
општинског
буџета
3,25 %
2,24%
1,42%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет
општине показује континуирани раст у
3.50%
3.25%
посматраном периоду. Када је реч о структури
3.00%
буџета за културу, уочљиво је континуирано
2.50%
2.24%
процентуално смањење ставки за плате,
2.00%
текуће трошкове, а увећање за културно1.50%
1.42%
уметнички аматеризам и пројекте у култури.
1.00%
Како је Општина Савски венац корисник куће
0.50%
краља Петра, сва средства која су до сада
0.00%
уложена у реконструкцију и ревитализацију
2008
2009
2010
овог објекта је издвојила Општина.
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Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
48,62%
/
33,58%

Година
2009.
38,11%
/
15,72%

2010.
30,44%
/
15,79%

17,79%

12,52%

10,29%

/
/
/
/
/
/
100%

19,84%
13,83%
/
/
/
/
100%

26,51%
16,96%
/
/
/
/
100%

Градска општина Савски венац финансира плате четворо запослених у установи културе чији је оснивач.
Њихова образовна показује да 75% има високу, а 25% средњу стручну спрему.
Табела 4: Број и структура запослених у установи културе Градске општине Савски венац
Укупан број запослених
4

Мушки
3

Женски
1

ОШ
/

ССС
1

ВШ
/

ВСС
3

Мр/Др
/

Општина Савски венац подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и
уметница са своје територије омогућавањем похађања семинара, конференција, предавања, курсева и
oрганизовањем радионица, летњих школа, уметничких колонија.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Савски венац, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе,
2. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
3. Недовољна сарадња установа културе на локалном нивоу.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Неговање традиције и заштита културне баштине,
2. Едукација запослених у култури,
3. Промовисање мултикултуралности и међународне сарадње.

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“108
Дечији културни центар „Мајдан“ је установа културе коју је основала Градска општина Савски венац
1973. године као Пионирски центар. Тако ова установа има дугу традицију дечијих културних програма.
Мисија Центра је да постави и развија стандард дечије културе кроз сарадњу са локалним, регионалним
и међународним организацијама сличног типа.
Просторни капацитети „Мајдана“ су: спортска сала, дечије игралиште на отвореном, балетска сала,
мултифункционални простор најшире намене, амфитеатар и неколико мањих сала у којима деца
откривају свет игре, покрета, музике, театра, филма…
Активности Установе одвијају се кроз више програма - програм Уметност обухвата креативне
радионице – ликовне, примењене, музичке. У простору Установе налазе се Драмски студио, Музичка
108

Приказ настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације Установе http://dkcmajdan.org.rs/ (приступљено
маја 2012. године), док аудио-запис разговора са директором Установе од 13.12.2011. не .постоји.
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школица за децу ометену у развоју, Школа певања „Београдски глас“, Школа игре Ашхен Атаљанц,
курсеви плеса; програм Едукација, са курсевима и пројектима у области електронике, екологије, развоја
вештина мишљења, комуникације, страних језика: програм Спорт, са школама одбојке, кошарке,
фудбала, ритмичке гимнастике, капоеира и другим; Посебни програми обухватају рекреативне
радионице за старије особе, радионице корективне гимнастике за децу, прославе рођендана, ликовну
радионицу за децу и одрасле и друге…

БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”109
Библиотека „Исидора Секулић“ основана је 1950. године као Библиотека 7. реона на Сењаку. Од 1963.
године је матична библиотека на Општини Савски венац и добија назив „Ђука Динић“. 1989. године се
интегрише у Библиотеку града Београда, а од 1996. године носи данашњи назив. Библиотека
„Исидора Секулић“ има следеће огранке: „Бора Станковић“,„Веселин Маслешa“, „Вељко Петровић“,
„Јован Јовановић Змај“.
Главна зграда налазила се у објекту у улици Васе Пелагића у коме је било смештено одељење за рад са
одраслим корисницима и дечије одељење. Библиотека је исељена почетком 2011. године због изузетно
лоших услова за рад, а фонд дечије књиге је пресељен у огранак „Јован Јовановић Змај“. У време када је
истраживање спроведено, централна зграда Библиотеке „Исидора Секулић“ се налази у огранку „Бора
Станковић“ у улици Гаврила Принципа. Током 2010. године број уписаних корисника износио је преко
9.000. Услед недостатка простора, Бибилиотека нема друге активности осим издавања књига. Повремено
се приређују тематске изложбе књига.
Свој дан Библиотека прославља 17. фебруара.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Југословенско драмско позориште (ЈДП) основано је 1947, као репрезентативно позориште нове
Југославије. Бојан Ступица и Ели Финци поставили су темеље репертоарске оријентације ЈДП-а – висок
литерарни ниво. ЈДП је постао репрезентативан театар савременог сценског израза 80-их, за четрнаест
управничких година Јована Ћирилова. Када је 1997. ЈДП захватио пожар, чинило се да је то крај једне
утопије. Уз напор управе – Бранко Цвејић и Горчин Стојановић – и помоћ Града и градског Секретеријата
за културу, Велика сцена је отворена 2003. премијером „Родољубаца“ (редитељ Дејан Мијач). Циљ ЈДП-а
није мењан. Од 2005. ЈДП је члан Европске позоришне конвенције (ЕТЦ), а од 2006. Европске позоришне
уније (УТЕ). Југословенско драмско позориште се састоји од уметничког, техничког и административног
сектора.
 Просторни капацитети
Главна зграда Позоришта изграђена је 2003. године, после пожара из 1997. године, док је зграда Театра
„Бојан Ступица“ изграђена 1968. године. Зграда Позоришта је у власништву Установе. Површина главне
2
зграде ЈДП је 7360,3 м² а Театра „Бојан Ступица“ је 410 м . Позоришту припада и столарска радионица у
2
2
Сурдуличкој улици која је површине 348,3 м и магацин у Крњачи од 85 м . Позориште има 3 сцене –
Велика сцена „Љуба Тадић“ капацитета 586 места, Театар „Бојан Ступица“ капацитета 240 места и
Студио ЈДП капацитета 112 места. У упитнику нису наведене површине сала. Главна зграда има
обезбеђен приступ за особе које користе колица док зграда Театра „Бојан Ступица“ тај приступ нема.
Техничка опремљеност
Позориште има 20 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Укупан број премијера у периоду 2008-2010. године износио је 23, од којих су најбројније премијере по
текстовима страних аутора и то из групе савремених дела. Укупно је изведено 5 премијера по текстовима
домаћих аутора, наспрам 18 премијера по текстовима страних аутора.
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Приказ настао на основу података преузетих са интернет локације http://bgb.rs/opstinske/cir/10/flsh/glavna.html (приступљено маја
2012. године) и аудио-записа разговора са руководиоцем Библиотеке од 7.11.2011.
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Приказ 2: Премијере према врсти дела које се обрађује и заступљеност класичних и савремених
дела у периоду 2008-2010. године
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Приказ 3: Укупан број премијера у периоду 2008-2010. године
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Уочљиво је да се у односу на 2008. годину број премијера
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Позориште је у посматраном периоду имало укупно 106
гостовања у земљи и иностранству, а
угостило је укупно 72 представе других позоришта.
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Приказ 4: Тенденција кретања укупног броја гледалаца Позоришта у сезонама 2008-2010. године
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Укупан број посетилаца је варирао у посматраном
периоду. Најмање посетилаца је било у сезони
2009/2010. Број публике на гостујућим представама у
ЈДП-у такође је варирао у посматране три сезоне а
најмање посетилаца је било у сезони 2009/2010. У
упитнику нису наведени подаци о броју гледалаца
представа на гостовањима.

Приказ 5: Тенденција кретања броја гледалаца на гостујућим представама
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На различитим сценама и по различитим категоријама, цена карте је у периоду од 2007. до 2010. била
100, 300, 500, 700, 1.000 динара, те је стога просечна цена карте 400 динара. Попусти постоје за ђаке,
студенте, пензионере, особе са инвалидитетом, радне организације и удружења грађана 30 – 50% од
пуне цене карте.
У посматраном периоду, Позориште је имало представе за децу – у оквиру Фестивала ТИБА. Позориште
традиционално уступа свој простор дечјем фестивалу ТИБА који се одржава једном годишње. ЈДП
организује новогодишњи програм за децу а такође и у оквиру Фестивала науке постоје програми
намењени и деци и омладини који се повремено одржавају и на сценама ЈДП-а. Позориште не ради
представе за особе са инвалидитетом.
Позориште је партнерску сарадњу на локалном нивоу остварило на пројектима са другим градским
позориштима, позоришним фестивалима (Битеф, Бемус, ТИБА, Фестивал игре, Југоконцерт, Београдски
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фестивал игре), факултетима (ФДУ, ФМУ, Филолошки факултет), библиотекама (НБС, Универзитетска
библиотека, Библиотека града Београда), Музејом позоришне уметности Србије. На националном новоу
Позориште има сарадњу са другим позориштима из Србије. ЈДП сарађује и са позоришним кућама као
што су: Зекаем Загреб, Народно позориште Сарајево, СНГ Марибор, СНГ Љубљана и позоришним
фестивалима (МЕСС Сарајево, Град театар Будва, Борштниково сречање, Брчко). ЈДП је постало члан
Европске позоришне конвенције маја 2005, а од априла 2006. је члан Европске позоришне уније, док је од
2005. године члан регионалне асоцијације НЕТА.
До сада, ЈДП је било једном домаћин међународног скупа Генералне скупштине Уније европских
позоришта, тј. мреже европских позоршта.
 Запослени
У Позоришту је 95 запослених на неодређено време и један запослени на одређено време. Такође ради и
6 запослених који се финансирају из сопствених прихода. Укупно је у Позоришту 102 запослена лица. У
ЈДП-у ради 29 глумаца, 13 уметничких сарадника, 47 техничких лица и 7 особа обавља административне
111
послове . Позориште има уметничког директора.
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Приказ 6: Структура запослених према врсти послова на којима су ангажовани
глумци
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Од укуног броја стално запослених (102), 35 има високу стручну спрему, 62 има средњу стручну спрему, а
5 основну школу. Број стално запослених жена је 31, док је мушкараца 71. Просек година старости
запослених је 46.
Приказ 7: Полна, образовна и старосна структура запослених

образовна
структура

мушкарци
30.4%
69.6%

34.3%

0%

жене

ВСС

60%
30%

23.5%

38.2%

60.8%

6.9%

0%
до 29 30-39 40-49 50-59

ССС

100%
ОШ

Поред наведених запослених ЈДП има још 239
особа ангажованих по другим врстама уговора
– 74 глумца, 6 редитеља, 130 уметничких
сарадника, 24 техничка лица и 5 особа у
администрацији.
Позориште има једног волонтера и има
потребу за ангажовањем волонтера на
пословима сређивања уметничке архиве и

28.4%

3%

50%

4.9%

60 и
више

библиотеке и у техничком сектору.
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У приказу о запосленима су представљени запослени на неодређено и одређено време јер у добијеним подацима запослени на
одређено нису издвојени
111
Добијени су подаци за 96 запослених
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 Буџет
Извори финансирања показују да се Позориште највећим делом финансира из буџета Града, да
остварује сопствене приходе и да је у посматраном периоду имало и нешто донација и спонзорства.
Процентуална заступљеност извора финансирања прилично је уједначена у посматраном периоду.
Приказ 8: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Буџет Позоришта континуирано опада у посматране три године. Структура буџета показује да се највише
средстава издваја за плате а најмање за текуће трошкове, осим у 2008. години када је највише издвојено
за програме.
Табела 5: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
992.003,68 еур
80.780.645,00 дин
850.085,41 еур

Износ
2009.
373.019,96 еур
35.038.026,00 дин
816.684,59 еур

2010.
268.904,56 еур
27.701.230,00 дин
741.063,13 еур

69.223.985,00 дин
520.455,77 еур
42.381.650,00 дин
2.362.544,85 еур
192.386.280,00 дин

76.711.755,00 дин
244.674,66 еур
22.982.462,00 дин
1.434.379,21 еур
134.732.243,00 дин

76.340.692,00 дин
203.853,61 еур
21.000.000,00 дин
1.213.821,29 еур
125.041.922,00 дин

 Инвестициона улагања
Последња инвестициона улагања односе се на текуће инвестиционо улагење у одржавање инсталација и
уређаја у објекту док се приоритетна инвестициона улагања односе на видео пројектор 5000 ansi lum,
видео пројектор 2600 ansi lum и текуће инвестиционо улагење у одржавање инсталација и уређаја у
објекту, као и у набавку опреме (комадни пулт за расвету, тонска опрема и сл).
Табела 6: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Текуће инвестиционо улагање у
одржавање инсталација и уређаја у
објекту
Текуће инвестиционо улагање у
одржавање инсталација и уређаја у
објекту
Текуће инвестиционо улагање у
одржавање инсталација и уређаја у
објекту

Финансијер

Година

Град

Износ
еур

дин

2008.

21.246,34

1.730.128,00

Град

2009.

20.466,81

1.922.462,00

Град

2010.

19.439,15

2.002.526,00

 Проблеми
У Установи су навели следеће проблеме у раду: непостојање норматива о габаритима представа
(потребно је успоставити стандарде о употреби позорнице, са обезбеђењем сигурносних стаза за
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кретање сценских радника), застарелост опреме и недостатак финансијских средстава за куповину нове
аудио-визуелне технике и машинских помагала.

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Смештен у једном од најлепших резиденцијалних делова Београда, Музеј афричке уметности
представља једини музеј у земљи посвећен искључиво култури и уметности афричког континента. Под
покровитељством Скупштине града, 1977. године основан је Музеј афричке уметности, сакупљен од
стране посвећених познавалаца уметности и страствених колекционара, др. Здравка Печара и његове
породице. Оно по чему је овај Mузеј јединствен је чињеница да су сви музејски предмети изнети из
Африке уз писмене дозволе влада афричких држава. Породица Печар поклонила је граду Београду
највећи део своје колекције, али је значајан део још увек у приватном власништву породице Печар –
такође изложен у Музеју афричке уметности у Београду.
Основна колекција Музеја континуирано је обогаћивана откупима и поклонима, не само појединачних
предмета, већ и читавих збирки, тако да музејска збирка сада садржи неколико хиљада аутентичних
предмета традиционалне уметности, пореклом из земаља западне, централне и источне Африке. Музеј
афричке уметности је институција усмерена ка презентовању свих аспеката афричког живота, културе и
уметности, организовањем широког спектра догађаја укључујући предавања, концерте, књижевне вечери,
базаре, уметничке радионице и др.
Током година Музеј је успео да, окупљајући све генерације, постане кућа Африке у Србији. Поред сталне
поставке, Музеј приређује тематске изложбе које обухватају најважније сегменте традиционалне и
савремене афричке уметности. Иако је постојећим материјалом углавном представљено подручје
западне Африке, Музеј разноврсним активностима настоји да прикаже и друге регионе – северну,
источну, централну и јужну Африку. Представљање културног наслеђа Африке, остварује се кроз
различите програме – изложбе, предавања, филмске и видео пројекције, ликовне и музичке радионице.
Издавачка делатност је веома важан аспекат музејског рада који обухвата каталоге изложби, стручне
монографије, као и годишњи часопис „Африка – Часопис Музеја афричке уметности“.
 Просторни капацитети112
Музеј афричке уметности располаже са једним објектом, који је изграђен 1977. године и налази се на
адреси Андре Николића 14 изграђена. Године 1989. урађена је реконструкција крова зграде, који је
подигнут у виду куполе и од тада се простор у том делу зграде третира као спрат. Музеј располаже са
2
2
укупном површином од 850 м2, од којих је 600м изложбени простор, 50м су депои, док се у преосталом
делу налазе канцеларијске просторије. Установа нема приступ за особе са инвалидитетом (којe користе
колица).
Техничка опремљеност
Музеј афричке уметности има 11 компјутера, по четири штампача и скенера, један пројектор, дигитални
фотоапарат и УПС.
Музејски фонд
Музејски фонд броји 2.000 предмета у оквиру етнолошке збирке.
Музеј афричке уметности има сталну поставку која датира из 1977. године.
 Програми и публика
Поред своје основне делатности, Музеј организује и пратеће програме као што су: предавања, трибине,
дебате и радионице. Током 2009. и 2010. године приређено је 8 изложби, одржано је 16 предавања, 7
трибина и 6 радионица.

112

Подаци о просторном капацитету Установе преузети су из упитника Музеји актуелно стање.
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Приказ 9: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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У периоду 2008-2010. године, Музеј је за децу и младе организовао уметничку радионицу за различите
узрасте и групне посете – кроз сталну поставку и тематску изложбу, која је била намењена и старијој
популацији и особама са инвалидитетом.
Када је реч о манифестацијама, Музеј од 1997. године редовно организује „Афро фестивал“, а од 2008.
године у партнерству са НВО „Минатар“ и „Недељу културе Јужне Африке“. У 2011. години Музеј је у
партнерству организовао и манифестацију АФРАМ, која претендује да буде годишња манифестација.
Приказ 10: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
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15,000

У посматраном периоду уочљив је раст броја посетилаца
у 2009. години, у односу на претходну годину, док је у
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2010. години забележен пад у односу на посећеност у
9,850
2009. години.
5,000
Цена улазнице за индивидуалне посете износи 150,00
0
динара, док је за групне посете 100,00 динара. За децу
2008
2009
2010
предшколског узраста и студенте улаз је бесплатан. Када
је реч о посебним програмима (стручно вођење по
изложби и тематске радионице) цена улазнице износи 150,00 динара.
Музеј је у 2009. и 2010. години организовао неколико пројеката у сарадњи са другим установама,
организацијама и амбасадама. У 2009. години Музеј је са изложбом „Јужно од Сахаре“ гостовао у Центру
за културу Лазаревац и Галерији „Лукијан Мушицки“ у Темерину. Исте године са изложбом „Примарна
уметност – слике на стенама и слике на телу“ Музеј је гостовао у Центру за културу Сопот и Народном
музеју у Зрењанину, док је у Француском културном центру наступио са изложбом „Трагови/Traces,
Call&Response“, у 2010. години у сарадњи са Амбасадом Анголе Музеј је организовао Вече Анголе, док је
у сарадњи са Културним центром у Београду представио издања Музеја афричке уметности. Исте године
Музеј је реализовао пројекат „Примарна уметност – слике на стенама, слике на телу и уметничко
документарних фотографија Марли Шамир“ у Музеју у Новом Бечеју, док је са уметничко-продукцијском
групом „Ноћ музеја“ организовао пројекат „Добар фризер овде! Интерактивни програм.“ У сарадњи са
НВО Групом 484 организована је и пројекат „Радионица са НВО 484“.
Музеј у организацији изложби сарађује са Француским културним центром, Градским музејом у Суботици,
Народним музејом у Крагујевцу и Народним музејом у Сремској Митровици.114 На националном нивоу
Музеј је члан Етнолошког друштва Србије, док је на међународном члан Европске асоцијације социјалних
антрополога.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Музеју афричке уметности ради укупно седам запослених на неодређено
време. Од тог броја шест има високу стручну спрему, а једна средњу школу. Од укупног броја запослених
пет ради на пословима у основној делатности Музеја. У Установи је запослено пет жена и два мушкарца.
Просек година старости запослених износи 44 година.
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Подаци о броју публике преузети су из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
114
Подаци о сарадњи Установе преузети су из упитника Музеји актуелно стање.

194

Приказ 11: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Старосна структура запослених показује да
су процентуално најзаступљнији запослени
старости између 30 и 39 година.
Поред стално запослених, у раду Установе
учествују и три запослена лица на одређено
време, три хонорарна сарадника и између
три до пет волонтера.
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 Буџет
Извори финансирања показују да се Установа највећим делом финансира из буџета свог Оснивача, и да
се тај проценат у 2009. и 2010. години кретао преко 85%, док остатак прихода Музеја чине сопствена
средства.
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Приказ 12: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о структури буџета, највећи удео у буџету Установе имају плате запослених и хонорари, док
су се на другом месту у 2009. години нашла средства за реализацију програма, односно текући трошкови
и инвестициона улагања у 2010. години.
Табела 7: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

57.187,65 еур
5.371.676,07 дин
7.484.900,00 дин

2010.
36.512,92 еур
3.761.367,85 дин
7.598.025,00 дин

Н.п.

79.685,34 еур

73.756,71 еур

Н.п.

7.484.900,00 дин

7.598.025,00 дин

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

52.785,09 еур
4.958.140,52 дин
189.658,08 еур
17.814.716,59 дин

48.885,95 еур
5.035.971,55 дин
159.155,58 еур
16.395.364,40 дин
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Из приказа о буџету Музеја изостављени су подаци о изворима финансирања и структури буџета Установе за 2008. годину,
које Музеј није доставио Заводу.
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 Инвестициона улагања
Током посматраног периода укупно је за инвестициона улагања у Музеј афричке уметности издвојено
280.792,60 динара, односно 3.281,21 евра из буџета Оснивача.
Табела 8: Инвестициона улагања у периоду од 2008. до 2010. године
Тип инвестиције
Адаптација тоалета
Израда идејног пројекта
инвестиционог одржавања тераса

Финансијер

Година

Град Београд

2008.

Град Београд

2010.

Износ
еур
дин
2.651,21
215.892,60
630,00

64.900,00

Музеј не наводи приоритетна улагања.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: дотрајалост и прокишњавање зграде, испуњени
капацитети постојећег депоа; недовољна техничка опремљеност; недовољан број запослених;
недостатак сарадње са афричким центрима.

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „МИКА МИТРОВИЋ - ЈАРАЦ“
Културно-уметничко друштво „Мика Митровић-Јарац'' основано је 1947. године са циљем да негује
културно-уметнички аматеризам. У оквиру друштва постоји неколико секција – ансамбл народних игара,
ансамбл народне музике, хор и ликовна секција. КУД „Мика Митровић-Јарац'' вишеструки је учесник и
победник градских, републичких и међународних фестивала.
 Просторни капацитети
Друштво уз симболичну накнаду изнајмљује простор у основној школи ''Карађорђе'', у оквиру кога
располажу са простором за одржавање активности. За фундус ношњи, пробе оркестра, хора и ликовне
секције користе се приватне просторије без накнаде.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Мика Митровић - Јарац“ користи приватне рачунаре чланова Друштва.
 Чланство
У друштву нема запослених лица, већ КУД чине стални и повремени чланови. Чланарина је добровољна
и на годишњем нивоу износи 7.000,00 динара.
Табела 9: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
Стални чланови
Повремени чланови

УКУПНО

2008.
198
42
240

2009.
213
26
239

2010.
220
32
252

Табела 10: Структура КУД-а и број чланова по секцијама
Назив секције

Број чланова
154

Ансамбл народних игара
Ансамбл народне музике

28
39
8
229

Академски хор
Ликовна секција

УКУПНО

196

 Репертоар
Ансамбл народних игара КУД-а изводи 31 кореографију: песме и игре из Србије и окружења; песме и игре
националних мањина које живе у Србији. Ансамбл изводи и друге песме и игре из Србије, као и мелодије
из целог света. Хор КУД-а изводи духовну и световну музику домаћих и страних стваралаца, док се
чланови ликовне секције баве израдом сценографије за наступе друштва.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Мика Митровић-Јарац“ укупно је имао 46 наступа. Највише наступа
КУД је имао у Београду, потом у другим градовима у Србији, а најмање у иностранству.
Табела 11: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
Година

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број наступа
код куће

Број
публике

Број гостовања у
другим градовима
у Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике на
гостовањима у
иностранству

11
8
7
26

3.500*
4.000*
2.700*
10.200*

4
6
5
15

2.000*
4.200*
3.000*
9.200*

1
2
2
5

70.000*
120.000*
65.000*
255.000*

* приближан број публике

Као своје најзначајније реализоване програме и активности навели су кореографије (Под Космајем фрула
свира; Легенда о Натами; Игре Југоисточне Србије; Игре Бујановца, Тамбура љубави, итд). Оне су
настале уз подршку Министарства просвете Републике Србије. У сарадњи са Савезом КУД-ова Београда
учествовали су на концерту у оквиру такмичарског фестивала „Аматери своме граду“.
Друштво је имало и многе успешне концертне турнеје по Црној Гори, Турској, Тунису, Португалији итд. За
своје наступе, КУД не наплаћује улазнице. На локалном нивоу сарађују са Савезом КУД-ова Београда, на
националном нивоу са Савезом аматера Србије, док на међународном нивоу остварује сарадњу са
ЦИОФФ-ом, Амбасадом Туниса и другим. КУД „Мика Митровић-Јарац“ члан је Савеза КУД-ова Београда и
Савеза аматера Србије, док на међунароном нивоу нема чланство у некој организацији.
 Буџет
Као академско друштво, КУД редовно добија подршку од Министарства просвете Републике Србије.
Такође, КУД остварује и сопствене приходе. У наведене три године највише средстава је издвојено за
програме, потом за текуће трошкове.
Приказ 13: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
80%

77%

65%

77%

80%

40%

40%
20%

78%

60%

60%

19%
16%

23%

0%
2008

Република

2009

20%

23%

77%
23%

24%

22%

0%

2010

Сопствени приходи

76%

2008

Град

2009

Програми

2010

Текући трошкови

Табела 12: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/ хонораре (бруто
износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
11.175 еур
910.000,00 дин
/
/
3.438,46 еур
280.000,00 дин
14.613,46 еур
1.190.000,00 дин
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Износ
2009.
12.243,07 еур
1.150.000,00 дин
/
/
3.513,23 еур
330.000,00 дин
15.756,30 еур
1.480.000,00 дин

2010.
10.289,75 еур
1.060.000,00 дин
/
/
3.106,34 еур
320.000,00 дин
13.396,09 еур
1.380.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду овај КУД је навео: неадекватан простор за рад (према речима чланова КУД-а,
моралису да напусте просторије које су добили на коришћење 1983. године од стране приватног лица);
недовољна подршка од Општине и Града за финансирање КУД-а. Такође, послови око организације
наступа, концерата и турнеја обављају се захваљујући ентузијазму и самоорганизацији чланова друштва,
неопходно је ангажовање техничког секретара.

ХОР „ТРИНИТИ“
Хор Академије уметности „Тринити“ је основан крајем 2010. године као удружење грађана и представља
мешовити састав. Овај хор има за циљ да на најбољи начин презентује традиционалне и духовне
вредности наше земље. Репертоар хора обухвата широк спектар дела, како духовне тако и световне
музике. Чини га духовна музика (пре свега) српских и руских композитора, затим дела световног
карактера XIX и XX века, чији су аутори углавном композитори са простора бивше Југославије, као и
композиције светских класика. Концертни програми овог хора обогаћени су аранжманима популарне
„евергрин“ музике, као и хорским остварењима инспирисаним, фолклорним наслеђем српске, македонске,
руске и украјинске музике.
 Просторни капацитети
Хор користи тонски студио Академије уметности без накнаде. У том простору не постоје услови за
одржавање наступа.
 Техничка опремљеност
Хор не располаже компјутерском опремом и нема приступ интернету.
 Чланство
У хору нема запослених лица и хонорарних сарадника. Мешовитог је састава и броји укупно 45 чланова.
 Активности и публика
У години када је основан, Хор „Тринити“ бележи више запажених наступа у земљи и иностранству Васкршњи концерт на великој сцени Народног позоришта у Београду, Супернатурал фестивал, завршно
вече пројекта „Србија у ритму Европе“, Међународни фестивал хорова „Златна вила“ Приједор,
Република Српска; 32. Међународни фестивал хорова, Шпанија. Хор је наступио 2 пута у Београду на
којима је укупан број посетилаца био 300.
Као свој најзначајнији реализовани пројекат Хор је навео наступ на промоцији часописа „Музика класика“
у Народном позоришту у Београду, 2010. године.
Хор „Тринити“ не наплаћује улазнице за своје наступе. Хор нема чланство у националној нити
међународној асоцијацији и мрежи.
 Проблеми
Хор нема скоро никакве приходе, тако да су онемогућена путовања и представљање хора на иностраним
фестивалима. Неопходна су финансијска средства за реализовање барем једне турнеје годишње као и
хонорар за диригента који је досада радио на волонтерској основи.

ПЕВАЧКО ДРУШТВО АМАТЕРА „БЕЛКАНТО“
Певачко друштво аматера „Белканто“ основано 1996. године у Београду као мешовити хор. Своје
дугогодишње постојање и успехе, потврђене бројним наградама и признањима, хор дугује не само сјајним
уметницима који су га водили већ и изврсним и посвећеним певачима аматерима, углавном студентима,
средњошколцима и младим људима разних професија.
Стандардни репертоар Друштва састоји се од духовне музике, српске и руске, дела савремених
композитора, фолколорног опуса земаља региона, руских и украјинских народних песама, класичних
комада и популарних евергрин нумера.
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 Просторни капацитети
Хор користи привремено уступљен простор (без накнаде) у „Модерној гаражи“. У простору не постоје
услови за одржавање наступа.
 Техничка опремљеност
Хор не располаже компјутерском опремом и нема приступ интернету.
 Чланство
У хору нема запослених лица, већ хонорарни сарадници (диригенти) и волонтери.
Табела 13: Структура хора и број чланова у свакој од секција

сопран
алт

БРОЈ
ЧЛАНОВА
9
10

СЕКЦИЈА

тенор

7

бас - баритон

8

УКУПНО

34

 Активности и публика
У досадашњој историји БЕЛКАНТО је био учесник свих значајнијих домаћих као и многих европских
фестивала и такмичења. Од бројних концерата одржаних у Београду треба Хор истиче наступе у
атријуму Народног музеја, Галерији САНУ, Етнографском музеју, павиљону „Цвијете Зузорић“, Руском
дому, Сава Центру, Галерији фресака, СКЦ-у, Храму Светог Саве, Музеју савремене уметности, Дому
војске итд, затим учешће на фестивалима „Мокрањчеви дани“ у Неготину, ИХС у Нишу, „Дани јоргована“ у
манастиру Градац као и бројне концерте у иностранству (Грчка, Пољска, Португалија, Словачка, Русија,
Немачка, Холандија, Македонија, Република Српска, Чешка, Турска, Бугарска, Шпанија и Италија).
Табела 14: Број наступа хора „Белканто“ у периоду 2008-2010. године

Година

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број
наступа
код куће

Број
публике

4
5
5
14

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

1
1
2

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранст
ву

Број
публике на
гостовањим
ау
иностранст
ву

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

2
1
5
8

Н.п.
Н.п.
Н.п.
Н.п.

Као своје најзначајније пројекте и активности реализоване у посматраном периоду навели су: такмичења
„Глас Београда“, 23. ИХС Ниш, „Хабанера и полифоније“, Торавијеха (Шпанија) и Фестивал „Златна
вила“, Приједор, током 2010. У претходној години, Друштво је учествовало на такмичењу „C.А. SEGHIZZI“
- Горица, Италија, и хуманитарном концерту „Ноте из срца“. У 2008. години Друштво је имало концертни
наступ у Академији уметности у Београду, учествовало на такмичењима „Проф. Георги Димитров“ Варна, „Тhe Singing World“ - Санкт Петербург, а у 2008. и 2009. години „Хорови међу фрескама“ - Београд
наступ у Скупштини града Београда.
Хор „Белканто“ не наплаћује улазнице за своје наступе, а евиденција о броју посетилаца концерата не
постоји. Истакнуто је да негују добру сарадњу са удружењима на локалном нивоу. Хор није учлањен у
професионалне асоцијације и мреже на националном и међународном нивоу.
 Буџет
У 2008. години „Белканто“ је највише финансија остварио путем донација. Наредне године ситуација се
променила и највећи део средстава стигао је из градских фондова, док су 2010. године сопствени
приходи били најзначајнија ставка буџета. У периоду 2008. до 2010. године највише је потрошено за
програме, а тек мањи део за текуће трошкове, плате (хонораре).
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Приказ 14: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 15: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.

2009.

2010.

5.771,70 еур

4.471,38 еур

8.057,07 еур

470.000,00 дин

420.000,00 дин

830.000,00 дин

982,42 еур
80.000,00 дин
614,01 еур
50.000,00 дин
7.368,13 еур
600.000,00 дин

745,23 еур
70.000,00 дин
638,77 еур
60.000,00 дин
5.855,38 еур
550.000,00 дин

970,73 еур
100.000,00 дин
679,51 еур
70.000,00 дин
9.707,31 еур
1.000.000,00 дин

 Проблеми
Као главне проблеме у раду Хору је навео: привремен и неадекватан простор за рад; недостатак
финансијских средстава потребних за учешћа на иностраним фестивалима; старост инструмената
(клавир) итд.

ПЛАВО ПОЗОРИШТЕ – позоришна лабораторија
„Плаво позориште“ је позоришна лабораторија основана 1995. године у Београду. Као удружење грађана
регистровано је 2000. године. Програм и идеологија „Плавог позоришта“ базира се на принципима које су
установили реформатори позоришта XX века – Станиславски, Арто, Гротовски итд. Позориште негује
критички став и истражује дубље нивое људске комуникације и могућност померања граница људске
перцепције. Главни циљеви „Плавог позоришта“ су: стварање позоришних представа базираних на
лабораторијском раду и њихово извођење у културним центрима,
позориштима и фестивалима широм Србије и Европе; едукација заинтересованих за истраживачки
приступ раду у позоришту кроз позоришне радионице, семинаре и континуиране педагошке процесе посебан акценат се ставља на едукативни рад са младима и децом; коришћење могућности
лабораторијског позоришта у развоју цивилног друштва где позориште постаје активна снага која може
да ревитализује заједницу; организација међународних позоришних сусрета и фестивала чији су
учесници важне европске независне позоришне организације.
 Просторни капацитети
„Плаво позориште“ од септембра 2010. изнајмљује радни простор у згради БИГЗ-а на VI спрату. Простор
се састоји од сале за рад у површини од 80м², канцеларије и гардеробе. Сала се користи за дневни
глумачки рад, за пробе и одржавање радионица. Када наступа у Београду, представе изводи у сарадњи
са београдским позориштима и културним центрима у њиховим просторима. У периоду од 2008. до 2010.
године представе су извођене у Центру за културну деконтаминацију и Културном центру „Рекс“.
 Техничка опремљеност
„Плаво позориште“ користи три рачунара који имају приступ интернету. Од остале техничке опреме имају
штампач, скенер и дигитални фотоапарат.
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 Чланство
У позоришту не постоје лица запослена на неодређено и одређено време. Сарадници и аутори се
ангажују по осталим уговорима (привремени и повремени послови, уговор о делу, ауторски уговор итд).
За потребе реализације програма и пројеката, „Плаво позориште“ ангажује и неколико сарадника као што
су фотограф, сниматељи, дизајнер интернет презентације, књиговођа итд. За рад на пројектима ангажују
се волонтери (10).
Табела 16: Подаци о броју ангажованих
Тип посла

Запослено
по осталим
уговорима

Глумци

4

Редитељи

1

Уметнички
сарадници

3

Техничко особље

2

Административно
особље

1

УКУПНО

11

 Програми и публика
„Плаво позориште“ ради по принципу савременог лабораторијског позоришта и све представе су
ауторска дела чланова позоришта базирана на делима домаћих и страних писаца, филозофа итд.
Премијера су базиране на различитим текстовима - на бајци „Чаробњак из Оза“ Ф.Л. Баума, на
текстовима Ф.М. Достојевског, В. Вулф, Х. Хесеа, О. Вајлда, М. Цветаеве, обредним песмама америчких
урођеника, гностичким текстовима, као и на глумачким и музичким материјалима из ранијих представа
овог позоришта.
Табела 17: Број премијера у периоду 2008-2010. године

2010.

Број
премијера
2

2009.

1

2008.

1

УКУПНО

4

Година

Позориште реализује у просеку 1 премијеру на годишњем нивоу. Једино је 2010. било две премијере.
Табела 18: Број гостовања и број гледалаца у периоду 2008-2010. године
Година

Број
гостовања у
другим
градовима
Србије

Број
гледалаца
(гостовања
у Србији)

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
(гостовања у
иностранству)

Број
гостујућих
представа у
Вашем
позоришту

Број гледалаца
(гостујуће
представе)

2010.
2009.
2008.
Укупно:

1
/
3
4

200
/
400
600

3
9
3
15

300
600
250
1.150

/
2
1
3

/
300
200
500

Поред продукције представа, „Плаво позориште“ организује и друге врсте активности и програма као што
су радионице савременог позоришта намењене младима заинтересованим за рад у савременом
позоришту. Две отворене недеље „Плавог позоришта“ био је интернационални тренинг програм за младе
уметнике из земље и иностранства. У току програма, млади уметници се кроз радионице, дискусије,
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предавања, видео презентације, представе и неформална дружења упознају са савременим позориштем
кроз специфичан начин рада „Плавог позоришта“.
„Плаво позориште“ је од 2008. године организатор Међународног позоришног фестивала „Сусрети“, који
се одржава сваке године током лета. Позориште је још организовало и Међународни сусрет
„Компоновање театра – театар компоновања“, али се ова манифестација одржала само године 2007.
године.
Табела 19: Остале активности у периоду 2008-2010. године
2008.
Врста програма

Радионице савременог
позоришта
Презентација рада програма
„Две отворене недеље Плавог
позоришта“
Презентације гостујућих
представа у оквиру фестивала
„Сусрети“
УКУПНО

2009.

2010.

Број
програма

Број
публике

Број
програма

Број
публике

Број
програма

Број
публике

2

80

2

80

2

70

1

100

1

100

1

120

2

300

1

200

2

150

5

480

4

380

5

340

За своје представе „Плаво позориште“ наплаћује улазнице и просечна цена износи 300 динара
(полазници програма овог позоришта имају право на попусте на цену улазница).
„Плаво позориште“ има развијену сарадњу са различитим установама и организацијама. Тако је на
локалном нивоу остварило сарадњу са: Центром за културну деконтаминацију, Културним центром
„Рекс“, „Дах театром“, Установом културе „Вук Караџић“, Домом омладине Београда, БИТЕФ театром,
Установом културе „Палилула“; на националном нивоу са: Културним центрима Новога Сада, Зрењанина,
Панчева, Бољевца, Младеновца, Домом омладине Панчево, Фестивалом ИНФАНТ Нови Сад, Градским
позориштем Рума, Народним позориштем Вршац, Регионалним центром „Јожеф Нађ“ Кањижа, Ресурс
центром Лесковац; на међународном нивоу: Тачком културног контакта из Хрватске, „Точка на и“
Хрватска, Културним центром „Франце Прешерн“ Љубљана, Словенија, мостарским „Театром младих“,
Позориштем „Анастазија“ из Бања Луке, „Про родопи“ фондацијом из Бугарске: Гротовски институтом Вроцлав и „Театром Зар“ Вроцлав (Пољска), Бироом за независни театар и фестивал „Оф Европа“ из
Лајпцига и Дрездена, „Theaterlabor Im Tor 6“ из Билефелда (Немачка), Позориштем „Specchi e memorie“ из
Милана.
У периоду од 2008. до 2010. године „Плаво позориште“ реализовало је партнерске пројекте:
 Бизарни концерт (Bizarre Concert), такође у сарадњи са Theaterlabor Im Tor 6 Bilefeld из Немачке
(2009);
 Семинар „Анатомија смисла“ у Милану, у сарадњи са миланским позориштем Specchi e memorie
(2009);
 Бизарна случајност (Bizarre Coincidence) у сарадњи са Theaterlabor Im Tor 6 Bilefeld из Немачке
(2008).
„Плаво позориште“ има развијену сарадњу и са Филолошком и Земунском гимназијом која се базира на
анимацији и информисању ђака о радионицама и представама за младе.
„Плаво позориште“ је чланица Асоцијације Независна културна сцена Србије, која броји преко 70
организација из земље. На међународном нивоу учлањени су у мреже European Off и Theatre Network.
 Буџет
„Плаво позориште“ има више извора финансирања, а највећу финансијску подршку за своје програме
добија од Секретаријата за културу Београда. У наведеном периоду највише средстава је издвојено за
програме, потом за плате и на крају за текуће трошкове.
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Приказ 15: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 20: Структура и висина буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

23.233,54 еур

26.232,11 еур

9.872,34 еур

1.891.949,00 дин

2.464.000,00 дин

1.017.000,00 дин

21.591,07 еур
1.758.200,00 дин
3.684,06 еур
300.000,00 дин
48.508,68 еур
3.950.149,00 дин

14.744,91 еур
1.385.000,00 дин
3.193,84 еур
300.000,00 дин
44.170,86 еур
4.149.000,00 дин

5.504,05 еур
567.000,00 дин
3.203,41 еур
330.000,00 дин
18.579,80 еур
1.914.000,00 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године „Плаво позориште“ је инвестирало одређена средства у реновирање сале
коју користе за рад (зграда БИГЗ-а). Потребе за будућим инвестиционим улагањима односе се на звучну
изолацију између сале за рад и канцеларијског простора; реновирање простора за фундус, и месечни
најам у оквиру зграде БИГЗ-а; набавка техничке опреме.
 Проблеми
Као проблеме у раду Позориште је навело следеће: непостојање простора за играње представа
(потребна је сала од око 150 м² са трибинама за публику и рефлекторима); недостатак опреме
(рефлектори, димер, пројектор, камера, копир апарат); мањак средстава за подмиривање дневних
трошкова организације, хонорара итд.

УДРУЖЕЊЕ „ЦИРКУСФЕРА“
Удружење „Циркусфера“ основано је 2008. године са циљем да допринесе развоју новог циркуса,
уметничке анимације и уличног театра.
 Просторни капацитети
Циркусфера користи изнајмљен простор у којем одржава своје програме.
 Техничка опремљеност
Удружење користи један рачунар са бежичним приступом интернету и један штампач.
 Чланство
У удружењу нема запослених лица, постоје стални и повремени чланови и активисти.
Табела 21: Број чланова „Циркусфере“
Оснивачи/це
Стални активисти/киње
Повремени активисти/киње

УКУПНО

Број
12
12
5
17
203

 Активности и публика
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности навели су:
 „Ој, Србијо међу шљивама - родољубиви дадаистички кабаре, позоришна представа у
партнерској сарадњи са Културним центром РЕКС. Представа је реализована 2009. године уз
финансијску подршку Секретаријата за културу Београда;
 Лабораторија циркуске уметности – едукација и презентација савременог циркуса и уличног
театра из 2009/2010. године. Партнер на пројекту било је удружење ''Циркорама'' из Хрватске, док
су средства обезбеђена из фондова Министарства културе Републике Србије;
 „Циркус Сунце – летња школа жонглирања“, двонедељне радионице за основце и средњошколце
у сарадњи са Секретаријатом омладине и спорта и општином Савски венац;
 „Циркусфера Кабаре“ (2010/2011);
 Радионице основних циркуских вештина – отворени тренинзи у простору Циркусфере где
полазници могу три пута недељно да вежбају неке од циркуских техника. Радионице су одржане
током 2010 године.
„Циркусфера“ наплаћује улазнице за своје представе по цени од 200 динара, а за одређене категорије
становништва улаз је бесплатан. Постоји развијена сарадња са удружењима и организацијама из
области културе на свим нивоима. На локалном нивоу партнери „Циркусфере“ су Културни центар „Рекс“,
Француски културни центар, Институт Сервантес, Мало позориште „Душко Радовић“, Центар за културну
деконтаминацију итд. На националном нивоу то су културни центри у различитим градовима у Србији
(Кикинда, Ниш, Смедерево, Нови Сад, Ваљево) и многе невладине организације. На међународном нивоу
сарађује са организацијом „Циркорама“ из Хрватске.
„Циркусфера“ није чланица неке професионалне асоцијације на националном нивоу, али је учлањена у
међународну мрежу „Циркостадо“.
 Буџет
Циркусфера је 2009. године највећим делом финансирана из градског буџета, а мањи део средстава
добијен је из републичког фонда. Наредне године ситуација се променила и највећи део средстава
стигао је из Републике, потом из градског буџета, а део средстава остварен је и из сопствених прихода.
Удружење се финансира и од чланарине која на годишњем нивоу износи 24.000 динара. Највише
средстава издвојено је за програме, а тек мањи део за текуће трошкове, док издатака за плате и
хонораре није било.
Приказ 16: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 22: Висина структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка

Износ
2009.

2008.

2010.

Средства за реализацију
програма/пројеката

/

5.855,38 еур

11.842,92 еур

/

550.000,00 дин

1.220.000,00 дин

Средства за плате/ хонораре
(бруто износи)

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
5.855,38 еур
550.000,00 дин

/
/
4.853,66 еур
500.000,00 дин
16.696,58 еур
1.720.000,00 дин

Остали/текући трошкови
Укупно

29%
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 Проблеми
Као главне проблеме у раду Удружење је навело: скупу кирију и неадекватност простора за одређене
активности; недостатак финансија за хонораре и одржавање простора; лошу техничку опремљеност;
недостатак финансијских средстава за програме и пројекте и недовољно учествовање чланова у
осмишљавању и реализацији пројеката.
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ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Основни подаци о општини116
Градска општина Сопот налази се јужно од Београда у северном делу Шумадије.
2
Простире се на површини од око 270 km . Граничи се са општинама: Младеновац,
Лазаревац, Вождовац, Гроцка, Барајево и Аранђеловац. У свом саставу има 16
месних заједница у којима, према последњем попису из 2011. године, живи 20.199
117
становника,
Сопот се први пут помиње 1818. године на Лангеровој карти као Сопот-БAЦХ.
Историјат насеља почиње 1823. године изградњом механе у Ропочеву. Сопот се помиње од 1838.
Године, а краљевским указом од 1893. године проглашен је за варошицу. Крајем октобра 1905. године
образована је посебна општина варошице Сопот. За време окупације у току Првог светског рата Сопот је
седиште Среза са 25 општина.
Сопот је добио име по старој словенској речи што у преводу значи извор. Општина Сопот је
административно формирана 1961. године, а 1967. године припојена је територији града Београда.
На територији градске општине Сопот налази се 4 основне и 2 средње школе.
Скупштина општине Сопот оснивач је Филмског фестивала у Сопоту 1972. године, а од 2007. године овај
фестивал увршћен је у манифестацију од културног значаја за град Београд.
Дан општине Сопот је 2. јул, дан када је формиран Космајски партизански одред.
Администрација у култури
Управа Градске општине Сопот организована је као јединствени орган са 10 унутрашњих организационих
јединица, одељења, одсека и служби. Послови културе су у надлежности Службе за друштвене
делатности. У оквиру ове службе постоји позиција Послови школства, образовање и културе.
У оквиру Већа ГО Сопот постоји члан за културу чије су надлежности да прати стање у култури и даје
предлоге. Радна тела у области културе не постоје.
У време спровођења истраживања Општина Сопот није имала ни један локални стратешки документ.
Актери у култури
На територији Градске општине Сопот налазе се установе културе које је основала Скупштина града
Београда, као и удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Центар за културу Сопот, оснивач Град Београд,
2. Општинска библиотека „Милован Видаковић“, као део мреже Библиотеке града Београда,
оснивач Град Београд.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Сопот су:
1. Клуб ликовних уметника,
2. КУД „Космај“,
3. КУД „Цана Марјановић“, Раља.
Непокретна културна добра
На територији општине Сопот налази се 10 непокретних културних добара и 19 добара која уживају
претходну заштиту.

116
117

http://www.sopot.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=25, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Сопот
Категоризација НКД

Непокретна културна добра по
врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

10

8

2

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

/

/

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

УКУПНО

10

8

2

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Сопотски хан, Кнеза Милоша 48; Стара кућа породице Жујовић у Неменикућама.
Културна добра
Споменици културе: Хан Пантића у Горњој Раљи; Хан Радосављевића у Доњој Раљи; Манастир
Кастаљан у Неменикућама; Надгробни споменик војводе Павла Цукића у Рогачи; Стара кућа породице
Жмурић са кућиштем у Малој Иванчи; Стара основна школа у Малом Поповићу; Црква св. Николе у
Сибници; Црква св. Марка у Стојнику.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Вазнесења у Ропочеву; Црква св. Илије у Малом Пожаревцу;
Црква св. Духа са криптом костурницом у Рогачи; Црква св. Апостола Петра и Павла у Неменикућама;
Црква св. Ђорђа у Поповићу.
Археолошка налазишта: Црквине у селу Бабе; Мали Друм у Поповићу; Шиндра у Поповићу; Дрвник и
Анатема и Покосавица у Ропочеву; Велико Градиште у Стојнику.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Стара кућа Илије
Сирковића, Стара кућа са вајатом породице Боривоја Благојевића, Стара кућа Радоја Сирковића у селу
Дрлупа; Зграда старе Основне школе у Малом Пожаревцу; Стара кућа са шталом породице Обрадовић,
Стара кућа породице Стевановић и Воденица поточара Борикића у Неменикућама; Стара кућа Алексе
Петровића, Слатина.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се манифестације у култури, културно-уметнички аматеризам,
пројекти у култури осталих актера, али не на основу јавног конкурса. Током 2010. године финансирани су
и откуп уметничких дела, набавка књига и сл. и ванредни трошкови установа културе.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Општински
буџет у
еврима

Општински
буџет у
динарима

2010.
2009.
2008.

3.942.289,25
3.779.186,85
4.039.345,89

406.115.321,00
354.981.666,00
328.931.207,00

Општински
буџет за
културу у
еврима
17.715,70
10.140,52
1.873,96
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Општински
буџет за
културу у
динарима
1.824.985,00
952.506,00
152.600,00

% од
укупног
општинског
буџета
0,45%
0,27%
0,04%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет
0.50%
општине показује континуирани раст у
0.45%
0.40%
посматраном периоду, али се ради о јако малим
увећањима.
0.30%
0.27%
По ставкама гледано, највише се проценутално
0.20%
издваја за културне манифестације.
0.10%
0.00%

0.04%
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама
културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције,
реновирање, набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено
осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.

Година
2009.

2010.

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

24,22%

/
/
100%

21,26%
/
78,74%

24,66%
12,82%
31,44%

/

/

/

/
/
100%

/
/
100%

6,85%
/
100%

Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Сопот, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
1. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
2. Недостатак средстава за програме,
3. Недовољна брига за културно и историјско наслеђе.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
1. Неговање традиције и заштита културне баштине,
2. Савремено стваралаштво,
3. Опремање установа културе.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
Центар за културу Сопот основан је 1971. године за потребе Филмског Фестивала Сопот. 2007. године
оснивачко право организације Фестивала преузима Скупштина града Београда када ова манифестација
добија нов назив - СОФЕСТ.
 Просторни капацитети
Зграда у којој се налази Установа је у власништву установе. Саграђена je 1971. године и проглашена
спомеником културе. Укупна површина простора који установа користи је 1500 м². Центар располаже
двораном капацитета 303 места за седење и 100 за стајање. Други простори који се користе за јавне
2
2
програме су: Галерија (80 м ) са 100 места за седење и исто толико за стајање, фоаје (80 м ) где може да
2
се смести 100 људи, и атеље (60 м ) са 30 места за седење и исто толико за стајање.
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Установа има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
 Техничка опремљеност
Центар за културу има 11 компјутера који су умрежени, а имају приступ интернету.
 Програми и публика
Свој рад установа обавља кроз различите врсте програма као што су: музички, драмски, трибински,
ликовни. У оквиру наведених програма Центар организује садржаје и за различите старосне групе. Тако
су за децу одрганизовани: Дани пролећа, маскембал, ликовна радионица, а за младе: новинарска,
драмска, вајарска радионица, радионица фотографије и радионица анимираног филма. Старијој
популацији намењене су трибине из медицине, а за особе са инвалидитетом Центар организује Фестивал
за децу са посебним потребама.
Табела 4: Програми и посећеност установе у 2010. години

изложбе
књижевне вечери
трибине

Број
програма у
2010. години
20
12
10

наступи КУД-ова

4

2.000

/
100

3.000

концерти

6

480

Позориште - гостујуће представе

10

1.200

2

600

/

/

/

/

Врсте програма

биоскоп

премијере
пројекције филмова

Позориште - сопствена
продукција (наступи код куће)
Позориште - сопствена
продукција (гостовања)
наступи хора/оркестра

Број публике
по програму
1.700
400
320

Најпосећенији садржаји у 2010. години биле су филмске пројекције, затим наступи КУД-ова и изложбе.
Приказ 2: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
28000
27000
26000
25000
24000
23000

У посматраном периоду изражен је континуиран раста
укупног броја публике Центра.
27000
Улаз за програме је бесплатан.
26500
Установа је организатор СОФЕСТ-а, који се од 1971.
године одржава у континуитету. 2010. године одржана
24500
је први пут манифестација СОЦО.
2008
2009
2010
Центар за културу Сопот развијену сарадњу на
локалном нивоу има са: школама, вртићима, Домом
пензионера, а шире са центрима за културу из Младеновца, Лазаревца, Смедеревске Паланке, Домом
омладине и Културним центром града Београда. На националном нивоу сарадњу је остварио са:
Народним музејом, Музејом наивне уметности, Републичким заводом за заштиту споменика културе, на
међународном нивоу са Средњом туристичком школом у Паризу, Амбасадама Индонезије и Кубе.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Центру за културу Сопот је 5 стално запослених, од којих је 2 са високом, 1
са вишом и 2 са средњом стручном спремом. Од укупног броја запослених једна је жена, док је
мушкараца четворица.
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Приказ 3: Полна, образовна и старосна структура запослених
20%

образовна
структура

мушкарци

40%

20%

0%

80%

40%

50%

жене

ВСС

100%

ВШ

ССС

Центар за културу има и 1 запосленог на одређено време и 1 хонорарног сарадника. Установа нема
волонтере, али постоји потреба за ангажовањем 3 волонтера на пословима организације и реализације
програма и осмишљавању и уређењу програма.
 Буџет
Центар за културу Сопот се финансира највећим делом из буџета Оснивача, затим од сопствених
прихода, општинског буџета, а у посматраном периоду имао је и нешто донација.
Приказ 4: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
100%

94.47%

86.28%

83.54%

80%

80%
60%
40%
20%
0%

62.47%

40%

3.80%
8.12%
12.46%
3.41%
5.60%
1.63%
0.20%
0.50%
2008

Град

2009

Сопствени приходи

20%

31.05%

22.01%

21.97%

31.27%

15.56%

20.70%

0%
2008

2010

Општина

48.25%

46.72%

60%

2009

Програми

Донације

Плате

2010

Текући трошкови

Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши, двоструко
већи него у наредне две године. Што се тиче структуре буџета, средства за текуће трошкове чине највећи
део буџета у све три године.
Табела 4: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови

2008.

Износ
2009.

2010.

80.783,96 еур
6.578.383,00 дин
57.198,06 еур

33.951,91 еур
3.189.127,00 дин
48.250,60 еур

29.789,23 еур
3.068.741,00 дин
44.694,54 еур

4.657.741,00 дин

4.532.213,00 дин

4.604.213,00 дин

72.108,09 еур

69.469,18 еур

18.711.682,00 дин

6.773.163,00 дин

7.156.375,00 дин

367.765,49 еур

154.310,60 еур

143.952,96 еур

29.947.806,00 дин

14.494.503,00 дин

14.829.329,00 дин

229.783,48 еур

Укупно

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године је издвојено око 6.000.000,00 динара, односно око 58.243,89 евра за потребе
реконструкције крова која је обављена 2010. године уз финансијску помоћ Секретаријата за културу.
Будућа инвестициона улагања односе се на изградњу летње позорнице што би оквирно коштало
20.000.000 динара.
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 Проблеми
У установи су навели следеће проблеме у раду: недовољно средстава за све врсте програма;
недовољан број запослених стручњака у појединим областима.

БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“
Данашња Библиотека у Сопоту наставља традицију „Космајске библиотеке“, најстарије културне
институције у овој општини коју је 1911. године основао сопотски учитељ Димитрије Ђорђевић (18721923). После Другог светског рада 1952. године Библиотека мења име у Народну библиотеку „Космај“ и
до 60-тих година постоји као самостална установа. Потом послује у оквиру Народног универзитета, а
интеграцијом Народног универзитета и Дома културе, у оквиру Центра за образовање и културу. 1990.
године Библиотека постаје једна од организационих јединица Библиотеке града Београда. Осам година
касније Библиотека добија име по књижевнику Миловану Видаковићу. Поред централног одељења у
Сопоту, Библиотека „Милован Видаковић“ има и неколико огранака: огранак у Раљи, огранак „Љубивоје
Гајић“ у Малом Пожаревцу, и „Брана Аксентијевић“ у Рогачи.
Свој дан Библиотека обележава 24. фебруара. 118
 Просторни капацитети
Простор који Библиотека користи је уступљен и установа га користи уз надокнаду. Зграда у коме се
налази централно одељење саграђена је 1972. године. Укупна површина простора је 300 м². Библиотека
има читаоницу површине 80 м², капацитета 40 места за седење. За јавне програме Библиотека користи
2
управо простор читаонице и хол од 20 м са 30 места за седење и 50 за стајање.
Техничка опремљеност
Библиотека има 11 компјутера који имају приступ интернету. Корисници немају на располагању
компјутере.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 29.200 књига, 7 новина и 46 часописа од којих је
један на енглеском језику. Укупан број јединица износи 33.207. Структура библиотечког фонда према
броју јединица показује да је највише белетристике 17.386 (52,35%), затим стручне и научне књиге 12.121
(36,50%), дечије књиге 3.310 (9,96%) и 390 књига завичајног фонда (1,17%).
Сав библиотечки фонд је на српском језику.
Приказ 5: Структура библиотечког
фонда

Приказ 6: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених књига у посматраном периоду се смањивао од 2008. године.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности библиотеке
као што су: књижевне вечери, предавања, трибине, изложбе и радионице. У периоду од 2008. до 2010.
године укупно је у Библиотеци одржано 21 књижевно вече, 2 предавања, 10 изложби, 9 трибина, 59
радионица и 29 осталих пратећих програма. Улаз за пратеће програме је бесплатан.
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Приказ 7: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Од програма за децу Библиотека је организовала Сусрет с дечијим писцем Урошем Петровићем, затим
Радионицу „Учионица без насиља“ (где су се обрађивале теме другарства, лепог понашања, толеранције,
важности читања), и Ђачка радионица Библиотеке „Алба Авис“ (књижевно-музичког садржаја и
едукативног карактера, у оквиру које су се обрађивале теме из књижевности, лектире, музике, а учесници
радионице учествовали су у реализацији појединих програма). Библиотека је у сарадњи са Центром за
превенцију наркоманије општина Звездара и Раковица и основним и средњим школама организовала
трибине о наркоманији. При сопотској библиотеци већ 10 година функционише Књижевни клуб Сопот који
окупља 20-так писаца. Овај клуб у сарадњи са Библиотеком учествује у реализацији различитих
активности. Библиотека у Сопоту заједно са Библиотеком града Београда, ГО Сопот и Црквеном
општином Неменикуће организује манифестацију „Дани Милована Видаковића“ која се од 1995. године
одржава сваке године за Ивањдан (7. јули) у манастиру Тресије и у порти неменикућке цркве за
Петровдан (12. јули). У манифестацији учествују академици, књижевници, истакнути уметници, солисти,
глумци, хорови и КУД-ови. Од 2010. године у оквиру ове манифестације додељује се и награда у
књижевности „Мома Димић“ за прозно дело које на уметнички релевантан начин остварује везе са другим
културама.
Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке и тенденција кретања броја чланова по категоријама
у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.
571
95
18
261
945

2009.
1.011
302
16
1.054
2.583

2010.
952
268
12
1.319
2.551

Приказ 8: Структура чланова Библиотеке у 2010. години
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Структура чланства Библиотеке показује да је половина
уписаних чланова из категорије одрасли, затим следе деца
до 14 година старости, средњошколци, док је убедљиво
најмање студената. Тенденција раста броја чланова
Библиотеке у посматраном периоду изражена је једино у
категорији одрасли.
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Приказ 9: Тенденција кретања укупног броја чланова Библиотеке и тенденција кретања броја
чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Средњошколци
Oдрасли

Када је реч о укупном броју чланова Библиотеке, 2009. године је било највише уписаних чланова.
Податке о броју посетилаца изложби немамо.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци у Сопоту је шесторо запослених. Поред начелницебиблиотекара, још је 1 библиотекар и 4 књижничара.119
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: нефункционалан простор; не постоји одвојено дечије
одељење; непостојање интернет читаонице.

КЛУБ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СОПОТ
Клуб ликовних уметника Сопот, као неформална група функционише двадесетак година окупљајући
ликовне ствараоце из локалне средине, док од 2000. године функционише као самостално удружење
грађана са основним циљем да подстакне развој и усавршавање ликовне културе и уметности у локалној
средини.
 Просторни капацитети
Удружење користи уступљен простор у Центру за културу Сопот, у оквиру кога располаже са простором
за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Клуб има један рачунар и АДСЛ приступ интернету.
 Запослени и чланство
У Удружењу нема запослених лица.
Табела 6: Чланство у Удружењу
Оснивачи/це
Стални активисти/киње
Повремени активисти/киње
УКУПНО

Број
23
16
12
51

 Активности
Удружење редовно организује колективне изложбе, а од 1997. године традиционално, почетком јула,
организује Колонију Тресије – Неменикуће, у склопу манифестације „Дани Милована Видаковића“.
Удружење не наплаћује улазнице за своје програме.
Клуб сарађује са реномираним ликовним удружењима из Београда, Младеновца, Свилајнца, Јагодине,
Кучева, Аранђеловца, а има и развијену сарадњу са школама, кроз организацију јавних и бесплатних
радионица.
 Буџет
Удружење није доставило Заводу податке о изворима финансирања и структури буџета.
 Проблеми
Клуб наводи једино проблеме са финансијама.
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ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Основни подаци о општини
Градска општина Стари град је једна од најстаријих и једна од централних
београдских општина. Простире се на површини од 473 хектара копнене
површине и 215 хектара акваторије по чему је једна од најмањих
београдских општина. Граничи се општинама: Савски венац, Нови Београд,
Палилула и Врачар, а преко Дунава са општином Земун. Према последњем
попису из 2011. године, на територији Градске општине Стари град живи 48
120
061 становника.
Име Старог града одражава историјско место и улогу старог градског
средишта одакле се Београд даље развијао. Садашња општина је настала
и понела данашњи назив 1957. спајањем општина Стари град, Скадарлије и дела Теразија. У својим
данашњим границама дефинисана је 1961. године, а под овим именом и на нешто мањој територији
постоји од 1955. године.
На територији општине налази се 13 факултета, ректорати Београдског универзитета и Универзитета
уметности, Српска академија наука и уметности, 10 средњих и 8 основних школа, 18 музеја, 6 позоришта
и још 20-так установа културе.
Слава општине Стари град су Цвети, који се славе последње недеље пред Ускрс.
Администрација у култури
Општинска управа организована је као јединствени орган са 10 унутрашњих организационих јединица, 5
одељења, 1 службу и 4 одсека. Послови културе су у надлежности Одељења за буџет, привреду и
друштвене делатности. У оквиру овог одељења постоји радно место извршиоца који између осталог
обавља послове у вези са реализацијом посебних програма у области културе.
У оквиру Већа градске општине не постоји члан надлежан за културу, нити радна тела која се баве
питањима културе.
Градска општина нема своја општинска стратешка документа, већ, како је наведено у упитнику, спроводи
стратешка документа Града.
Актери у култури
На територији Градске општине Стари град налазе се установе културе које је основала градска општина
Стари град, Скупштина града Београда, републичке установе, приватне установе културе, као и
удружења грађана која се баве културом.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Установа културе „Пароброд“, оснивач ГО Стари град,
2. Библиотека Града Београда, оснивач Град Београд,
3. Општинска библиотека „Ђорђе Јовановић“, као део мреже Библиотеке Града Београда, оснивач
Град Београд.
4. Продајна галерија Београд, оснивач Град Београд,
5. Музеј Града Београда, оснивач Град Београд,
6. Позориште на Теразијама, оснивач Град Београд,
7. Атеље 212, оснивач Град Београд,
8. Позориште „Бошко Буха“, оснивач Град Београд,
9. Педагошки музеј, оснивач Град Београд,
10. Дирекција ФЕСТ-а, оснивач Град Београд,
11. Југоконцерт, оснивач Град Београд,
12. Музеј аутомобила, оснивач Град Београд,
13. Завод за заштиту споменика културе Београда, оснивач Град Београд,
14. Битеф театар, оснивач Град Београд,
15. Културни центар Београда, оснивач Град Београд,
16. Дом омладине, оснивач Град Београд,
17. ЈП „Београдска тврђава“, оснивач Град Београд,
18. Народни музеј, републичка установа културе,
19. Народно позориште, републичка установа културе,
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Музеј науке и технике, републичка установа културе,
Етнографски музеј, републичка установа културе,
Музеј примењене уметности, републичка установа културе,
Музеј Вука и Доситеја, републичка установа културе,
Музеј позоришне уметности Србије, републичка установа културе,
Војни музеј, републичка установа културе,
Музеј југословенске кинотеке, републичка установа културе,
Установа културе „Београдска филхармонија“, републичка установа културе,
Задужбина Илије М. Коларца, републичка установа културе,
Завод за проучавање културног развитка, републичка установа културе.

Приватне установе културе:
1. Музеј „Цептер“,
2. Галерија „Прима“,
3. Галерија „New moment“,
4. Галерија „Прогрес“,
5. Атеље „Отклон 21“ студио,
6. Галерија „Хаос“,
7. Галерија „Звоно“,
8. Галерија „Дар-Мар“,
9. „Guarnerius“, Центар лепих уметности Јована Колунџије.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Стари град су:
1. Савез културно-уметничких друштава Београда,
2. КУД „Никола Тесла“,
3. КУД „Полет“,
4. КУД „Јединство“,
5. КУД „Петрова гора – Кордун“,
6. КУД „Крајина“,
7. АКУД „Бранко Крсмановић“
8. Хор „Београдски мадригалисти“,
9. Центар за мултимедијалну уметност и комуникацију „Танграм“,
10. Удружење грађана „Недеља дизајна“,
11. Удружење „Миксер“,
12. Удружење „Киоск“,
13. Удружење „Арт баланс“,
14. Удружење ЕФЕСЕФ,
15. Културни центар REX,
16. Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ,
17. Књижевно друштво „Хипербореја“,
18. Хенди центар „Колосеум“,
19. Галерија „Арте“,
20. Галерија „Нова“,
21. Национална галерија Београд,
22. Галерија „Вид“,
23. Галерија „12+“,
24. Галерија „Озон“,
25. Академски хор „Collegium musicum“,
26. Галерија „Графички колектив“,
27. ArtCentar,
28. „Ремонт“ - Независна уметничка асоцијација.
На територији општине Стари град налази се још и галерије националних уметничких удружења, као што
су: Павиљон Цвијета Зузорић и Галерија УЛУС (Кнез Михаилова) - Удружења ликовних уметника Србије
(УЛУС), и Галерија „Сингидунум“ (Кнез Михаилова) и „Мала галерија“ (Узун Миркова) - Удружења
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС). Такође, на овој Општини се
налазe и Јеврејски историјски музеј и Хор „Браћа Барух“, чији је оснивач Савез јеврејских општина
Србије, као и галерија Српске академије наука и уметности.
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Непокретна културна добра
На територији Старог града налази се највећи и најзначајнији део архитектонског и културно-историјског
наслеђа Београда - 128 непокретних културних добара и 27 добара која уживају претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Стари град
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

121

95

21

5

Просторне културно-историјске целине

5

2

1

2

Археолошко налазиште

1

1

/

/

Знаменито место

1

1

/

/

УКУПНО

128

99

22

7

Културна добра од изузетног значаја
Споменици културе: Београдска тврђава; Доситејев лицеј; Капетан Мишино здање; Конак кнегиње
Љубице; Саборна црква.
Просторне културно историјске целине: Подручје Кнез Михаилове улице; Подручје око Доситејевог
лицеја.
Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Бајракли џамија; Божићева кућа, Господар Јевремова 19; Дом Јеврема Грујића,
Светогорска 17; Дом Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5; Крсмановићева кућа, Теразије 34; Народна
банка, Краља Петра 12; Народни музеј; Палата „Атина“, Теразије 28; Прва варошка болница, Џорџа
Вашингтона 19; Реалка, Узун Миркова 14; Споменик кнезу Михаилу на Тргу Републике; Споменик
захвалности Француској на Калемегдану; Стара кућа на Варош капији, Грачаничка 10; Турбе шеих
Мустафе, Вишњићева 1; Зграда хотела „Москва“; Зграда Министарства правде, Теразије 41; Зграда
Министарства просвете, Краља Милана 2; Зграда Народног позоришта; Зграда Смедеревске банке,
Теразије 39; Зграда Старе телефонске централе, Косовска 47; Зграда Задужбине Николе Спасића, Кнез
Михаилова 33.
Просторне културно историјске целине: Косанчићев венац
Културна добра
Споменици културе: зграда Аграрне банке на Тргу Николе Пашића; Атеље Уроша Предића, Светогорска
27; Биоскоп „Балкан“; Црква Александра Невског; Чукур чесма; Дом Друштва Црвеног крста, Симина 19;
Дом Мике Аласа, Косанчићев венац 22; Дом породице Павловић, Господар Јевремова 39; Дом Светог
Саве, Цара Душана 13; Дорћолска основна школа, Цара Душана 23; Етнографски музеј; Фотографски
атеље Милана Јовановића, Теразије 40; Грађанске куће у Кнез Михаиловој улици 46, 48 и 50; Гробница
народних хероја на Калемегдану; Хотел „Мажестик“; Хотел „Национал“, Париска 9; Игуманова палата,
Теразије 31; Кафана „Руски цар“; Кафана „?“; Кућа Андре Ђорђевића, Кнегиње Љубице 21; Кућа Бете и
Ристе Вукановић, Капетан Мишина 13; Кућа Бранислава Којића, Задарска 6; Кућа Димитрија
Крсмановића, Кнеза Симе Марковића 2; Кућа Димитрија Живадиновића, Грачаничка 16; Кућа доктора
Лазара Пачуа, Симина 14; Кућа доктора Станоја Станојевића, Светогорска 32; Кућа Филипа Филиповића,
Таковска 37; Кућа инжењера Миладина Пећинара, Поп Лукина 5 ; Кућа Јована Скерлића, Господар
Јованова 42, Змај Јовина 31; Кућа Јована Смедеревца, угао Нушићеве 27 и Македонске; Кућа Леоне
Панајот, Француска 31; Кућа Михајла Ђурића, Господар Јевремова 13; Кућа Милана А. Павловића,
Грачаничка 18; Кућа Милана Пироћанца, Француска 7, Симина 20 ; Кућа Милорада Павловића, Краља
Петра 11-13; Кућа Николе Пашића, Француска 21; Кућа Николе Предића, Вука Караџића 14; Кућа
породице Христић-Мијушковић, Добрачина 3; Кућа породице Миловановић, Добрачина 15; Кућа породице
Рибар, Француска 32; Кућа Радисава Јовановића, Стевана Сремца 5; Кућа сликара Ђорђа Крстића,
Кнегиње Љубице 23; Кућа Стевана Каћанског, Симина 18; Кућа Стевана Мокрањца, Доситејева 16; Кућа
трговца Црвенчанина, Краља Петра 15; Кућа у Улици цара Душана бр. 10, Цара Душана 10; Кућа вајара
Драгомира Арамбашића, Господар Јевремова 20; Кућа Здравка Ђурића, Призренска 7; Модерна гаража,
Мајке Јевросиме 30; ОШ „Краљ Петар Први“; Палата „Албанија“; Палата „Анкер“, Теразије 26; Палата
САНУ; Палилулска основна школа, Таковска 41; Парно купатило браће Крсмановић, Цара Душана 45а;
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Прометна банка, Кнез Михаилова 26-Змај Јовина 12; Ратнички дом, Браће Југовића 19; Робни магазин,
Краља Петра 16; Споменици Доситеју Обрадовићу и Јосифу Панчићу у Универзитетском парку на
Студентскм тргу; Споменик Моши Пијаде, Македонска улица; Споменик Победнику на Калемегдану;
„Српска круна“, Кнез Михаилова 56; Теразијска чесма; Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“; Занатски
дом, Хиландарска 2; Зграда Београдске општине, Узун Миркова 1; Зграда Друге женске гимназије,
Краљице Наталије 31; Зграда Друштва Светог Саве, Цара Душана 11; Зграда Економске школе,
Цетињска 5-7; Зграда Јакова Челебоновића, Вука Караџића 18; Зграда Јосифа Шојата, Бранкова 14;
Зграда Коларчевог народног универзитерта; Зграда Љубомира Миладиновића, Светогорска 6-8; Зграда
Народне скупштине; Зграда Новог двора, Андрићев венац 1; Зграда Патријаршије; Зграда ПРИЗАД,
Обилићев венац 2; Зграда Прве београдске гимназије, Цара Душана 61; Зграда Старог двора,
Драгослава Јовановића 2; Зграда Трговачке академије, Светогорска 48; Зграда трговца Стаменковића,
Краља Петра 41; Зграда у Улици краља Милана бр. 1; Зграда у Улици краља Милана бр. 3; Зграда
Уметничке школе, Краљ Петра 4; Зграда Велике школе, Господар Јевремова 22; Дом вајара Радете
Станковића, Симина 15; Ботаничка башта „Јевремовац“; Зграда Министарства пошта; Комплекс
радничких станова у Београду, Гундулићев венац 30-32, Венизелосова 13, Херцег Стјепана 3-5,
Сењанина Иве 14-16; Палата Пензионог фонда у Београду, Трг Николе Пашића; Зграда Аеро клуба; Дом
Врачарске штедионице, Краља Милана 9; Зграда Пензионог фонда Беочинске фабрике цемента,
Булевар деспота Стефана 10 и Браће Југовића 21; Кућа издавача и књижара Геце Кона, Кнез Михаилова
12.
Просторне културно-историјске целине: Копитарева градина; Скадарлија.
Археолошка налазишта: Антички Сингидунум, који се простире још и на територијама општина Савски
венац, Врачар, Палилула и Звездара.
Знаменита места: Место предаје кључева 1867. године на Калемегдану.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Синагога, Маршала Бирјузова 17; Стара електрична централа, Дунавски
кеј 33; Класна лутрија, Васина 20; Кућа књижара Марка Марковића, Господар Јованова 45а; Дом штампе,
Кнез Михаилова 6; Дом савеза набављачких задруга, Македонска 21; зграда Дома омладине; зграда
„Политике“; Хотел „Праг“; Безистан; Дом синдиката; Уметничка ливница „Пластика“, Цариградска 23;
Фабрика Жице Глише Јосиповића, Скендер бегова 28; Стара општинска централа, Скендер бегова 51;
Магацин банке Николе Бошковића, Јеврејска 32; Фабрика кондиторија Коста Шонда, Цара Уроша 62-64,
Солунска 21, Драчка 3; Градско саобраћајно предузеће, Кнегиње Љубице 29; Сликарница народног
позоришта, Гундулићев венац 50; Зграда Обрада Јовановића, Доситејева 15; Кућа Карла Кнола, Булевар
деспота Стефана 45; Стамбена зграда са изложбеном галеријом МСУ, Париска 14; Пилони Моста Краља
Александра I – Пилон 1, Савски кеј; Пилон 4, Карађорђева 13; Пилон 5, Црногорска 12 – који обухвата
општине Нови Београд, Стари град, Савски венац; Пословна зграда „Енергопројект“, Царице Милице 2,
Зелени венац 18.
Објекти сакралне архитектуре: Евангеличка црква (Битеф Театар).
Јавни споменици и спомен обележја: Споменик војводи Вуку, Парк на Топличином венцу, аутор Ђорђе
Јовановић; Споменик Васи Чарапићу, аутор Радета Станковић.
Целине: Стари Београд (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Звездара) - границе: Булевар
Франше д' Епереа, обале Саве, обале Дунава, улице Дунавски кеј, Дунавска, Кнежопољска, Ђуре
Ђаковића, Цвијићева, Деспота Стефана, Стеријином, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине
Новака, 27. марта, Булевар краља Александра, Голсвордијева, Баба Вишњина, Макензијева, Катанићева,
Боре Станковића, Браничевска, Интернационалних бригада, укључујући и парцеле непарне стране
улице, Максима Горког, Јужни булевар, Бокељска.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се у све три посматране године инвестициона улагања, а током
2009. и 2010. године и пројекти у култури.
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Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Општински
буџет у
еврима

Општински
буџет у
динарима

2010.
2009.
2008.

13.984.988,61
15.905.130,06
15.360.387,47

1.440.665.000,00
1.493.980.000,00
1.250.824.000,00

Општински
буџет за
културу у
еврима
376.692,76
169.796,21
209.132,83

Општински
буџет за
културу у
динарима
38.805.042,48
15.949.076,74
17.030.063,02

% за културу
од укупног
општинског
буџета
2,69%
1,06%
1,36%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

2.69%

1.36%

2008

1.06%

2009

Издвајања за културу у свом укупном износу у
односу на буџет општине у посматраном
периоду била су најнижа у 2009. години, а
највиша наредне године, када је и основана
општинска Установа културе „Пароброд“.

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
/
/
/

Година
2009 .
/
/
/

2010.
/
/
/

100%

78,31%

90,07%

/
/
/
/
/
/
100%

/
21,68%
/
/
/
/
100%

9,93%
/
/
/
/
100%

Општина Стари град суфинансира пројекте у култури, али не на основу јавног конкурса. О додели
средстава одлучује Веће ГО.
Табела 4: Број и структура запослених у установи културе Градске општине Стари град
Укупан број запослених
8

Мушки
Н.п.

Женски
Н.п.

ОШ
2

ССС
3

ВШ
/

ВСС
3

Мр/Др
/

Н.п. – нема података
Општина подржава стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и уметница са
своје територије омогућавањем похађања семинара, конференција, предавања и курсева. Такође,
су/финансира углавном трошкове одласка радника у култури на фестивале и манифестације, а понекад и
трошкове организације истих.
Проблеми и приоритети
„Општини нису поверени послови у области културе, тако да се ни не бави проблемима ни приоритетима
у култури. По појединачним захтевима установа културе са своје територије чији су оснивачи Република
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или Град, општина разматра оправданост и целисходност улагања финансијских средстава у капиталне
121
инвестиције или у финансирање пројеката из ове области.“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“122
Установу културе „Пароброд“ основала је Градска општина Стари град у марту 2010. године. Званично је
почела са радом 15. јула исте године као наследник Центра за културу Стари град, који је на истом месту
радио више деценија.
Установа се налази у згради Првог дунавског паробродарског друштва на углу Јевремове и КапетанМишине улице. Подигнута је 1925. године по пројекту аустријског архитекте Александра Попа (асистента
чувеног Петера Беренса) као једна од првих зграда у духу модерне архитектуре у Краљевини СХС.
2
Простор је Установи уступљен на коришћење, а његова укупна површина износи 871 м , и обухвата
високо приземље и спрат. У овом простору постоји балетска сала.
Визија установе је „Ниједан дан без културе на Старом граду“. У установи се кроз позоришни, књижевни,
музички, визуелни програм одржавају програми локалног, националног, регионалног и међународног
карактера, из различитих области уметности које реализују како етаблирани ствараоци, тако и сасвим
нова имена. Установа сарађује са владиним установама, удружењима грађана, неформалним групама и
комерцијалним сектором. Програми се одвијају у просторима „Пароброда“, других партнерских
институција и организација на Општини, и на отвореним просторима Старог града. Установа објављује
свој билтен „Палуба“.

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Библиотека града Београда (БГБ) је градска библиотека, по типу и функцијама јавна и матична, највећа
позајмна библиотека у Србији. Основана је 1931. године, али своје историјске почетке има у XIX веку.
Године 1994. добија статус матичне библиотеке за подручје града Београда. Данас се у њеном саставу
налази 13 општинских библиотека са територије града Београда. У сектору БГБ се налазе одељења БГБ;
у сектору општинских се налазе 13 одељења општинских библиотека; у сектору за опште и правне
послове се налазе све претеће службе за мрежу БГБ. Одељењима руководе начелници.
 Просторни капацитети
Библиотека града Београда са свих својих 13 општинских библиотека користи 76 објеката укупне
површине 13.000 м². Централна зграда Библиотеке налази се у строгом центру Београда, Кнез
Михаиловој 56. Зграда је саграђена 1878. године и има статус споменика културе. За потребе Библиотеке
2
је адаптирана. Библиотека овај простор изнајмљује без накнаде. Укупна површина простора је 1.900 м .
Библиотека има читаоницу капацитета 80 места за седење. Постоји неколико простора који се користе за
2
2
јавне програме: Читаоница уметности 350 м са 60-120 места за седење, Референсна читаоница 150 м
2
2
са 40 места за седење, Римска дворана 200 м са 70-90 места за седење, Вукова сала 70 м са 16-30
2
места за седење, Дечја одељења „Невен“ и „Змај“ са по 20 места за седење, прва површине 80 м , друга
2
дупло мање квадратуре, и Читаоница периодике 80м са 12 места за седење.
 Техничка опремљеност
Библиотека има 120 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 20
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 196.000 књига, 500 новина и 1.700 часописа. Од
укупног броја наслова највише је наслова на српском језику, око 76,53%, затим 12,75% чине наслови на
енглеском језику, 5,10% на француском, 2,55% на руском, и исто толико на немачком језику и 0,51% на
шпанском језику.
Укупан број јединица износи око 380.000, од чега је највише белетристике (око 200.000), затим стручне и
научне књиге (око 110.000), завичајни фонд (око 40.000) и дечије књиге (око 30.000).
121

Цитиран одговор из попуњеног упитника добијен из ГО Стари град.
Приказ настао на основу података преузетих са званичне интернет презентације Установе http://www.ukparobrod.rs/konama,
(приступљено маја 2012. године) и аудио-записа разговора са директорком Установе од 22.12.2011.
122
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Приказ 2: Структура библиотечког
фонда библиотеке
10.53%
7.89%

28.94%

Приказ 3: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године

Стручна и
научна књига
Белетристика

2010

Дечја књига

2009

52.63%

14506
12205
14539

2008

Завичајни
фонд

11000 12000 13000 14000 15000

Број набављених издања скоро је исти 2009. и 2010. године, док је 2009. године најмање књига
набављено.
Дигитализовано је 1.500 јединица из завичајног фонда. Библиотека има 50 књига за слепе и слабовиде.
Библиотека користи БИСИС систем.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности, као што
су: књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе, радионице и други пратећи програми. У периоду од
2008. до 2010. године укупно је у Библиотеци одржано 1.882 књижевних вечери, 398 предавања, 122
изложбе, 121 трибина, 54 радионице, и 125 осталих пратећих програма. Улаз за пратеће програме је
бесплатан.
Приказ 4: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека је у периоду 2008-2010. године за децу организовала следеће садржаје: Српски за почетнике,
Занимљива географија, Еколошка радионица, Школа шаха, Животне вредности, Како написати сценарио,
Књиге и слике, Колажирам у библиотеци, Књижевни интермецо, Доситејево перо, Читајмо заједно,
Читалачка значка, Школа креативног писања, О књигама и још понечем, Стари занати, Све је култур,
Мала школа цртања, Школа стрипа, Позориште у гостима, А сад мало музике, И ја бих да читам,
Еколошка радионица, Књижевни интермецо, Књиге и слике, Српски за почетнике, Кад порастем бићу
писац, Лагунине митологије, Учим у библиотеци, Напиши своју причу, Гостовање Кити Краутер,
добитнице награде АЛМА за 2009. годину.
Од програма намењених младима организовани су: Пословна комуникација и вештине, Писање веб
садржаја, Belgrade patchwork, Простори за тинејџере: преображај библиотеке корак по корак, часови
конверзације енглеског језика за тинејџере, Зона сумрака: Род Серлинг као амерички ТВ Чехов, Време за
приче, изложба фотографија Србија у очима Американаца и Америка у очима Срба, Литерарни клуб,
Дебатни клуб, Филмски фестивал „Хичкок у Холивуду“, Лидерство данас, изложбе Еко Фото јуниор 2010,
Џез и Лепоте Србије на Балкану.
За старију популацију организован је Програм 65+ у оквиру кога је организована обука ИТ
описмењавања.
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Табела 5: Структура уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Број уписаних чланова
2008.
2009.
2010.

Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

9.232
1.398
6.028
5.661
22.319

14.327
2.308
6.383
6.820
29.838

10.664
3.699
6.956
9.657
30.976

Приказ 5: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
Одрасли
Средњошколци
31.17

34.43

Студенти
11.94

Деца до 14
година

Структура чланства Библиотеке показује да је највише
уписаних чланова из категорије деца до 14 година старости,
затим одрасли, студенти и на крају средњошколци. Раст
броја чланова Библиотеке присутан је међу свим
категоријама осим најбројније категорије деца до 14 година,
јер се 2010. године бележи пад у односу на претходну
годину.

22.45

Приказ 6: Тенденција кретања броја чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Приказ 7: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца пратећих
програма у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду расте, као и број посетилаца пратећих програма.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, укупан број стално запослених у Библиотеци Града је 283. Библиотеком
руководи директор који има 3 помоћника за сваки од сектора – за БГБ, за мрежу општинских библиотека,
за опште и правне послове. Стручних радника је 223, од којих је 116 библиотекара, 11 виших
књижничара, 96 књижничара. У администрацији ради 13 запослених (секретар, серкетарица, шефица
рачуноводства, благајница, 2 правника, 7 референта), 4 систем инжењера, 36 спремачица и 3 техничка
особља.Број жена је 237, док је мушкараца 46. Просек година старости запослених је 46.
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Приказ 8: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Највише запослених је старости
између 50 и 50 година, али њихова
заступљеност није изразито
доминантна у односу на друге
катеогирје. Нешто мање је
запослених између 40 и 49 година
старости, а сличе поцентуалне
заступљености су најмлађа и
настарија категорија.
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Библиотека хонорарних сарадника нема, а има 2 волонтера.
 Буџет
Библиотека Града се финансира највећим делом из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 9: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за плате чине преко половине
буџета у све три године.
Табела 6: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године123
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

123

2008.

Износ
2009.

2010.

1.146.133,54 еур

988.268,24 еур

695.919,47 еур

93.331.717,00 дин

92.828.728,00 дин

71.690.214,00 дин

2.209.940,23 еур

1.964.677,27 еур

1.784.592,84 еур

179.959.411,00 дин
520.441,07 еур
42.380.453,00 дин
3.876.514,85 еур
315.671.582,00 дин

184.543.511,00 дин
479.270,43 еур
45.018.207,00 дин
3.432.215,94 еур
322.390.446,00 дин

183.840.010,00 дин
442.989,06 еур
45.634.562,00 дин
2.923.501,37 еур
301.164.786,00 дин

Средства добијена од Оснивача
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 55.656.460,00 динара, односно
604.891,50 евра из буџета Града и из сопствених средстава Установе.
Табела 7: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Радови по Главном пројекту санације и адаптације централне
општинске библиотеке „Петар Кочић“
Радови по главном пројекту инсталација климатизације и
вентилације одељења Периодике
Набавка полица за књиге за цен.библиотеку на Врачару
Набавка библ.намештаја за цен. библиотеку на Врачару
сређивање огранка“Бора Станковић“
сређивање огранка „Карађорђев трг“
хидроизолација крова библиотеке“Мирослав Антић“
сређивање огранка „Јован ЈовановићЗмај“
грађевински , машински и електро радови у Периодици
замена прозора и врата у огранку „Борислав Пекић“
санација тоалета у централној биб. у Раковици
санација огранка Библиотеке „Свети Сава“
постављање полица у огранку у Рипњу
израда табли са натписима у библиотеци „Петар Кочић“
молерско фарбарски и столарски радови у Кнез Михаиловој
замена прозора у огранку Лаза Лазаревић
замена подних облога у стручној читаоници у Кнез Михајловој
замена улазних врата у огранку у Јужном булевару
текуће одржавање огранка у Вранићу
радови на климатизацији
паркетарски радови
занатски радови у одељењу Периодике
израда заштитног плафона у Змај Јовиној
текуће поправке и одржавање осталих објеката
Полица за књиге за цен.библиотеку на Звездари
Библиотечки намештаја за цен. библиотеку на Звездари
Рачунарска опрема за приступ корисника ел.каталогу
Набавка полица за књиге за цен.библиотеку на Звездари
Набавка библ.намештаја за цен. библиотеку на Звездари
Набавка рачунарске опреме
Путнички аутомобил
Канцеларијски намештај
Опрема за комуникацију
Фотографска опрема
Радови на текућем одржавању огранка у Железнику
Радови на замени излога у одељењу Периодике
Замена подних облога у огранцима општинских библиотека
Молерско фарбарски радови у огранцима општинских
библиотека Земун
Поправка полица за књиге у огранку у Железнику
Текуће поправке санитарних чворова у општинским
биbliotekama
Израда и монтажа прозорских заштитних решетки у огранаку
„Сава“
Грађевинско занатски радови на текућем одржавању Галерије
„Атријум“
Радови на санацији и реконструкцији инсталација
климатизације, вентилације и аутоматике-објекат БГБ
Радови на текућем одржавању огранка БГБ-а „Лаза Лазаревић“
Радови на санацији и реконструкцији инсталација комплетне
разводне мреже централног грејања
Радови на текућем одржавању у Кнез Михаиловој бр.56
Електро радови у мрежи БГБ
Санација спољне столарије у БГБ
Радови на текућем одржавању огранка у Железнику
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Година

Износ
еур

дин
8.825.919
1.574.351

2008

203.273,56

2009

249.789,03

Град

сопствени
приходи

Град

сопствени
приходи

2.858.904
1.617.424
268.000
246.635
245.613
162.000
241.686
67.675
187.700
89.300
66.245
101.480
1.869.887
290.995
299.066
140.999
159.247
696.168
842.622
290.954
163.689
1.458.527
2.974.780
1.974.140
7.038.600
441.980
237.949
615.108
1.752.536
2.019.964
162.650
32.997
1.688.285
1.390.175
337.008
290.000

Град

288.595
341.904
175.716
2010

151.828,91

3.413.157
2.300.410

сопствени
приходи

1.060.927
1.268.488
513.054
707.516
943.992
921.443

 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: ниједан простор није наменски грађен за библиотеку,
недовољан број квадрата, постоји потреба за већим просторима, наменски грађеним, а предлог решења
виде у рационализацији мреже и мање објеката веће површине и покретној библиотеци; недовољан број
високообразованих кадрова.

БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“
Централно, позајмно одељење Библиотеке „Ђорђе Јовановић“ налази се у самом центру града, у Змај
Јовиној улици (приземље и први спрат). У приземљу се налази електронска читаоница и Галерија
„Лептир“, док се на Студентском тргу налази Дечије одељење „Драган Лукић“, а огранак „Јован Поповић“
на Дорћолу у улици Мике Аласа.
 Просторни капацитети
Библиотека користи изнајмљен простор без накнаде. Централна зграда Библиотеке датира из 1920.
године и има статус споменика културе.
2
2
Укупна површина простора је 460 м . Библиотека има читаоницу површине 200 m , капацитета 16 места
за седење и 100 за стајање. Електронска читаоница има 13 места. Простор читаоница користи се и за
јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 22 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету. Корисницима је доступно 18
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 3.813, а број јединица 6.379. Структура
библиотечког фонда према броју јединица показује да је највише белетристике 4.464 (69,97%), затим
стручне и научне књиге 1.775 (27,82%), а 140 дечије књиге (2,19%)
Приказ 10: Структура библиотечког
фонда библиотеке
2.19%
27.82%

Приказ 11: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених издања значајно варира у посматраном периоду. У 2009. години је набављено
убедљиво највише издања.
 Програми и корисници
Рад Библиотеке обогаћен је и пратећим програмима у оквиру културно-образовне делатности као што су:
књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе и радионице. У периоду од 2008. до 2010. године укупно
је у Библиотеци одржано 11 књижевних вечери, 61 предавање, 45 изложби и 3 остала пратећа програма.
Улаз за пратеће програме је бесплатан.

224

Приказ 12: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека је у периоду 2008-2010. године за младе организовала предавање на тему финансијске
писмености на коме су учествовали ученици Средње бродарске школе и Математичке гимназије са
циљем да боље науче да управљају новцем. За популацију старију од 65 година одржана је обука за рад
на рачунару за основно коришћење компјутера са посебним нагласком на коришћењу интернета.
Библиотека од 1970. године додељују награду „Ђорђе Јовановић“ за есеј и књижевну критику. Награда се
додељује на Дан отварања Међународног сајма књига у Београду.
Табела 8: Структура уписаних чланова Библиотеке у периоду 2008-2010. године
Број уписаних чланова
2008.
2009.
2010.
35
23
29
227
201
697
263
362
285
971
2.549
3.223
1.496
3.135
4.234

Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

Приказ 13: Тенденција кретања броја чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Приказ 14: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години
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уписаних чланова из категорије одрасли, затим
средњошколци, студенти, а да мање од 1% чини категорија
деца основношколског узраста. Најизраженији раст броја
чланова Библиотеке је међу категоријом одрасли.
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Приказ 15: Тенденција кретања укупног броја уписаних чланова Библиотеке и посетилаца изложби
у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, закључује се да број у посматраном
периоду расте, као и број посетилаца изложби.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Библиотеци Стари град је 8 стално запослених, и сва су стручна лица.
 Проблеми
Библиотека није навела проблеме у раду.

ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА „БЕОГРАД“
Продајну галерију „Београд“ основала је Скупштина града Београда 1963. године са циљем да
промовише и популарише ликовну уметност кроз излагачку и продајну делатност. У време оснивања то је
била једина галерија у којој су се могле купити слике. Током свог постојања, у простору Продајне галерије
излагани су радови многобројних уметника, почев од најстаријих (Шумановића, Лубарде, Глишића,
Стевановића, Голубовића, Миловановића, Добровића, Милуновића, Милосављевића, Челебоновића,
Табаковића, Предића), преко средње до млађе генерације (У. Ђурић, Б. Иљовски, Г. Николић, С.
Маркуш), живо присутне на нашој ликовној сцени. Галерија данас представља важно место у чијем се
излагачком простору смењују изложбе домаћих познатих ликовних стваралаца.
Поред своје продајне и излагачке делатности, Галерија има и своју издавачку делатност.
 Просторни капацитети
Продајна Галерија „Београд“ налази се на Косанчићевом венцу, у старом делу града окружена
Факултетом примењених уметности, Патријаршијом Српске Православне Цркве, Конаком књегиње
Љубице и другим старим здањима са којима чини јединствену и заштићену амбијенталну целину. Зграда
у којој је смештена представља заштићени споменик културе која има дугу историју почев од њеног
настанка 1911. године. Намена јој се годинама мењала до новијег раздобља када је постала својеврсно
стециште уметника и љубитеља уметности. Тиме се у овом делу града наставља давно зачета традиција
везана за настанак прве сликарске школе Стеве Тодоровића (1895) и школе Кирила Кутлика (1895).
2
Установа изнајмљује простор уз накнаду. Укупна површина простора који галерија користи је 296 м , од
2
чега 150 м је површина изложбеног простора. Галерија нема депо.
Нема обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Продајна галерија „Београд“ има 7 компјутера, који имају приступ интернету.
Програми и публика
Програмска концепција Галерије оријентисана је на организовање самосталних и групних ликовних
изложби уметника са завршеним факултетом ликовне и примењене уметности или чланова УЛУС-а, као и
ауторских изложби. Галерија једном годишње расписује излагачки конкурс. Одабир уметника/ца који ће
излагати врши уметнички савет, састављен од 4 члана из редова уметника.
Галерија нема свој фундус, али од слика које се продају прави изложбе које представљају својеврсну
сталну поставку, која се мења на сваких месец дана.
У периоду 2008-2010. године организовано је укупно 50 изложби. Од пратећих програма Галерија
организује промоције књига из сопствене издавачке делатности у оквиру које објављује књиге из теорије
и историје уметности. У периоду 2008-2010. године организовано је укупно 8 промоција књига.
Приказ 16: Број програма према врстама и укупан број посетилаца у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду, Галерија није имала посебне програме намењене деци, младима, старијој
популацији нити особама са инвалидитетом. Галерија није организатор ниједне манифестације.
Улаз за изложбе је бесплатан. Радно време галерије је радним данима од 9 до 19, суботом од 9 до 15
часова. Галерија има брошуре на српском и енглеском језику.
У периоду од 2008. до 2010. године, Продајна галерија „Београд“ је у партнерству са Спомен збирком
„Рајко Мамузић“ из Новог Сада организовала 2008. године изложбе слика из збирке галерије из Новог
Сада и изложбу слика Пеђе Милосављевића, а 2010. године и изложбу слика Бошка Петровића. Такође,
Галерија је сарадњу остварила и са Модерном галеријом Ниш и Културним центром у Лесковцу на
организовању изложбе „Неки видови апстракције у српској уметности после 2000. године“.
Развијену сарадњу Галерија има са Факултетом ликовних уметности у Београду.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Продајној галерији „Београд“ је 7 запослених на неодређено време. Од тог
броја 5 има високу стручну спрему, од којих је 1 магистар наука, а 2 запослене имају средњу школу. Број
жена је 6, док је 1 мушкарац. Просек година старости запослених износи близу 49 година.
Приказ 17: Полна, образовна и старосна структура запослених
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 Буџет
Установа се највећим делом финансира из буџета свог оснивача и остварује сопствене приходе који су у
посматраном периоду максимално износили 35% од укупног буџета Установе.
Приказ 18: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду, најмањи буџет Продајне галерије имала је током 2010. године. Што се тиче
структуре буџета по основним ставкама, уочава се смањење средстава за програме и за текуће
трошкове, док је континуиран раст видљив код ставке плате.
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Табела 9: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

32.419,77 еур
2.640.000,00 дин
72.428,71 еур

23.038,26 еур
2.164.000,00 дин
64.568,88 еур

21.006,63 еур
2.164.000,00 дин
61.457,01 еур

5.898.000,00 дин

6.065.000,00 дин

6.331.000,00 дин

49.489,27 еур

36.250,13 еур

29.684,97 еур

4.030.000,00 дин
121.917,97 еур
12.568.000,00 дин

3.405.000,00 дин
123.857,27 еур
11.634.000,00 дин

3.058.000,00 дин
112.148,61 еур
11.553.000,00 дин

 Инвестициона улагања
У 2008. години је за инвестициона улагања у Продајној галерији издвојено 1.288.398,68 динара, односно
15.821,81 евра за потребе увођења даљинског система грејања што је финансирано из буџета Града
Београда.
Потребе за будућим приоритетним улагањима нису наведене.
 Проблеми
Установа није навеле проблеме у раду.

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА
Музеј града Београда је музеј комплексног типа, основан да прикупља, штити, изучава и презентује
културну баштину Београда и београдског подручја из периода последњих седамдесет векова. За датум
оснивања Музеја узима се 15. октобар 1903. године када је на ванредној седници Одбора Београдске
општине у регистру одборских одлука остало сачувано да се за општински музеј одвоји једна соба у
оквиру Народног музеја, на којој би стајао натпис „Општински музеј“, како би се откупљени предмети
изложили јавности. Музеј је од тада неколико пута мењао адресу, био је смештен у Конаку кнегиње
Љубице, у Узун Мирковој 1, Краља Петра 26, Змај Јовиној 1.
Рад Музеја организован је у оквиру следећих организационих јединица: Одељење општих послова, са
Одсеком управе и Одсеком техничке службе, Одељење збирки и истраживања, са Одсеком за
археологију, Одсеком за историју, Одсеком за историју културе и уметности, и Групом за едукацију и
издаваштво, и Одељење заштите. Музеј има своју конзерваторску радионицу.
 Просторни капацитети
Централна, управна зграда Музеја налази се у Змај Јовиној улици 1 из 1923. године, коју Музеј дели са
Библиотеком града. Простор је уступљен и установа га користи без накнаде.
2
2
Музеј града Београда користи простор укупне површине 4.721,41 м , од чега је 730м површина управне
зграде. Преостали део односи се на просторе 2 закупљена депоа у Универзитетској библиотеци
2
површине 240 м , легате и археолошко налазиште који се налазе у саставу Музеја града Београда:
2
1. Конак кнегиње Љубице – 1.336,40 м из 1829-1831.
2
2. Завичајни музеј Земуна – 400 м из 1855.
2
3. Музеј Младеновца – 100 м из 1925.
2
4. Спомен музеј Иве Андрића – 144 м из 1937.
2
5. Музеј Јована Цвијића – 116 м из 1905.
2
6. Музеј Паје Јовановића – 151 м из 1938.
2
7. Музеј бањичког логора – 427,10 м из 1938.
2
8. Легат Роберта Циклера Гашпаревића – 341,91 м из 1940.
2
9. Легат Паве и Милана Секулић – 175 м 1924-1926.
2
10. Музеј Томе Росандића – 270 м из 1929.
2
11. Археолошко налазиште у Винчи – 530 м , 1985. постављена је барака коју је Војска СФРЈ
расходовала.
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Године 2006. Град Београд је од Војске РС добио на коришћење зграду у Ресавској улици 40б за потребе
Музеја града Београда, а 2011. године коначно је уговором Музеј добио на коришћење поменуту зграду.
2
Међутим, већи део простора у овој зграду, око 8.500 м , је неуслован и није у употреби.
За јавне програме, изложбе, трибине, промоције, користи се Конак кнегиње Љубице, Сала под сводовима
2
повришине 350 м , капацитета 150 места за седење и 300 за стајање.
Техничка опремљеност
Музеј града Београда има 50 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
Музејски фонд
Музејски фонд броји 130.937 предмета груписаних у оквиру следећих музејских збирки: Етнолошка (985),
Археолошка (20.431), Збирка оружја и војне опреме (200), Збирка архивалија (3.451), Ликовна збирка
(6.939), Графичка збирка (736), Фотографска (14.408), Нумизматичка (26.263), Збирка примењене
уметности (6.507), Историјско-уметничка збирка (51.017).
Приказ 19: Структура фонда по збиркама
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 Програми и публика
Поред своје основне делатности, Музеј организује и пратеће програме као што су: предавања, трибине,
дебате, радионице, књижевне вечери, промоције књига. Током посматраног периода приређено је 16
изложби, одржано је једно предавање, 28 трибина и 13 радионица.
Приказ 20: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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У периоду 2008-2010. године, деци су биле намењене различите креативне радионице. У 2008. години
одржана је радионица „Вајар Тома: играмо се, правимо предмете од глине“ са циљем да се приближи лик
и дело вајара Томе Росандића. Током 2009. године за децу узраста од 8 до 12 година одржана је
радионица рада у глини „Живот у глини: неолитска уметност на тлу Београда“ уз вођење кроз изложбу.
Током 2010. године за децу узраста од 6 до 10 година одржана је радионица „Прва здравица: прича о
баденским шољама из Музеја града Београда“, уз вођење кроз изложбу у Сали под сводовима и и
упознавање са баденском културом, нарочито о новинама које је ова култура донела, о начину
организације живота у заједници и светковинама – гозбама за које се зна да су носиоци ове културе
организовали још пре 3.500 година. Исте године одржане су и радионице ткања на којима су деца учила
технику израде мини-таписерија, затим „Винча: фрагменти за реконструкцију прошлости“ - вођење деце
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кроз поставку, уз тумачење изложбе, „Сликана керамика“ - кроз теорију и праксу и упознавање са
елементарним техникама и технологијама израде керамике, односно израдом посуда на витлу, ручном
израдом предмета од глине, као и урезивањем и осликавањем здела и тањира по угледу на изложену
керамику из периода од XV до XIX века.
Приказ 21: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
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броја посетилаца и тенденција пада током 2010. године
15,000
у односу на посећеност у обе претходне године.
15,782
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Цена улазнице за обилазак сталних поставки легата
износи 100 динара, док је улаз на изложбе и остале
5,000
програме бесплатан. Попусти постоје за чланове
0
струковних удружења МДС-а и ИКОМ-а, за децу до 7
2008
2009
2010
година, особе са инвалидитетом са пратњом, а за младе
са картицом Еуро 26 улаз је бесплатан. Улаз је бесплатан и сваке прве суботе у месецу и током
обележавања Дана европске баштине. Попуст од 20% имају незапослени и пензионери, ђаци, групе
преко 10 посетилаца.Музеј има брошуре о музеју на енглеском и италијанском језику.
Музеј је 2009./2010. године обележио 150 година од рођења Паје Јовановића у сарадњи са Народним
музејом у Београду, Градским музејом Вршац и Галеријом Матице Српске, реализовао Изложбу
„Синестезија - поглед на савремену уметност Македоније“ у сарадњи са Музејом савремене уметности
Скопље 2010. године, а у сарадњи са Универзитетом Помпео Фабра, Барселона 2009. године у Шпанији
је гостовала изложба „Иво Андрић као писац и (или) дипломата“.
Када је реч о сарадњи са установама из других ресора Музеј града је у партнерству са Туристичком
организацијом Београда реализовао изложбу „4/24“ и Програм „На кафи код кнегиње Љубице“, са
Секретаријатом за привреду града Београда манифестацију Дани европске баштине (2008/2010), а са
Домом за незбринуту децу „Дринка Павловић“ креативне радионице за децу из овог дома (2010).
На локалном нивоу развијену сарадњу Музеј има са: Заводом за заштиту споменика културе града
Београда, Културним центром Београда, Туристичком организацијом Београда, а на нивоу округа са:
Центром за културу Сопот. На националном нивоу са: Министарством културе Републике Србије,
Народним музејом, УЛУПУДС-ом, ЦИК-ом, Републичким заводом за заштиту споменика културе. На
међународном нивоу са: Националном акдемијом уметности Софија, Музејом савремене уметности
Скопље, Универзитетом Помпео Фабра Барселона, Универзитетом за дипломатију Нова Гориција.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Музеју града Београда је укупно 44 запослених на неодређено време. Од
тог броја 32 има високу стручну спрему, од којих је 3 магистра и једна доктор наука, затим 8 запослених
има средњу школу, а 4 основну школу. Од укупног броја запослених 29 ради на пословима у основној
делатности Музеја. Број жена је 27, док је мушкараца 17. Просек година старости запослених износи 48
година.
Приказ 22: Полна, образовна и старосна структура запослених
мушкарци
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Старосна структура запослених
показује да су процентуално
40.00%
29.54%
најзаступљнији запоселни старости
15.90%
36.36%
2.27%
20.00%
између 50 и 59 година, а да су
15.90%
0.00%
запослени између 40 и 49 година и
до 30
30-40 40-49 50-59
60 и
преко 60 година старости
више
подједнако заступљени. Поред
стално запослених, у раду Установе учествује и 5 хонорарних сарадника и 4 волонтера.
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 Буџет
Установа се финансира из буџета свог оснивача у висини преко 93% у односу на укупан буџет. Поред
тога, у све три године присутно је и учешће републичког буџета, а у 2009. и 2010. години и незнатно
учешће буџета општине, као и донација и спонзорства. Музеј има и сопствене приходе који не прелазе
3%.
Приказ 23: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду укупна висина буџета Музеја града Београда није значајније варирала. Током
2009. године уочљиво је благо увећање буџета у односу на претходну годину, да би се у 2010. години
буџет смањио. Када је реч о структури буџета, код ставки средства за програме и средства за плате
уочљиво је благо процентуално увећање у укупном буџету Установе.
Табела 10: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

241.459,57 еур
19.662.487,71 дин
357.800,70 еур

262.041,77 еур
24.613.767,00 дин
365.351,41 еур

263.425,82 еур
27.136.837,00 дин
340.818,12 еур

29.136.355,00 дин

34.317.714,00 дин

35.109.413,00 дин

390.508,71 еур
31.799.827,36 дин
989.768,98 еур
80.598.670,07 дин

371.583,90 еур
34.903.136,00 дин
998.977,09 еур
93.834.617,00 дин

306.050,45 еур
31.527.818,00 дин
910.294,39 еур
93.774.068,00 дин

 Инвестициона улагања
Током посматраног периода укупно је за инвестициона улагања у Музеј града Београда издвојено
8.935.575,00 динара, односно 94.489,00 евра из буџета Оснивача.
Табела 11: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Набавка опреме за културу
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и одржавање опреме

Финансијер

Година

Оснивач

2009.

Оснивач

2009.

Оснивач

2009.

Оснивач

2010.

Оснивач

2010.

Износ
еур

дин
4.025.501,00

87.867,03

374.000,00
3.853.911,00

6.621,97

644.163,00
38.000,00

Потребе за будућим приоритетним улагањима односе се на: санацију археолошког локалитета Бело
Брдо, Винча, реконструкцију Земунског музеја, Музеја Јована Цвијића, Музеја Томе Росандића, и
реконструкцију нове зграде Музеја у Ресавској улици. Оквиран износ потребних средстава није наведен.
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 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: недостатак простора и неуслован постојећи простор;
недовољна техничка опремљеност; недовољно финасирање основних потреба Музеја; недовољан број
запослених; кашњења са пребацивањем средстава од Оснивача услед чега долази до нереализације
појединих програма и пројеката.

ПОЗОРИШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА
Историја Позоришта на Теразијама почиње 1949. године. Током шест деценија свог постојања, неколико
пута је мењало име: Хумористичко позориште, Београдска комедија, Савремено позориште. Са новом
1975/76 сезоном поново постаје самостално и то под садашњим именом - Позориште на Теразијама. Због
темељне реконструкције матичне зграде на Теразијама, представе је од 1991. године па до повратка у
своју зграду (2005) приказивало на сцени Театар Т, у Булевару краља Александра бр.77а. У првих
двадесет година постојања, репертоар Позоришта чиниле су оперете и комедије, а шездесетих година
почињу да се изводе и први бродвејски комади: „Оклахома“, „Прича из западног кварта“ и „Пољуби ме,
Като“. Након 270 премијера, овај музички театар, јединствен у региону, данас је позициониран као
аутентична институција културе чије представе месечно погледа више од осам хиљада људи.
Организациону структуру Позоришта чине следећи сектори: општи сектор (администрација), технички
сектор (сценска техника и радионице) и уметнички сектор (балетски, хорски, оркестарски и глумачки
ансамбл).
 Просторни капацитети
Зграда у којој се ово позориште данас налази, изграђена је 1939. године. Зграду, Позориште користи без
надокнаде. Укупна површина зграде износи 4.873 м². Позориште има 2 сцене – Велика сцена капацитета
2
2
468 места и Кабаретска сцена капацитета 120 места. Површина прве сале износи 500 м , а друге 120 м .
Сцене немају ротациону бину. Позориште има обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Позориште има 25 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Репертоар Позоришта у сезонама 2008-2010. године базиран је искључиво на савременим делима
домаћих писаца. Укупно је било 10 премијера и све су рађене по текстовима домаћих аутора. У односу на
сезону 2008. године број премијера се у наредне две године смањио за по једну премијеру.
Приказ 24: Укупан број премијера у периоду 2008-2010. године
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Позориште је у посматраном периоду имало укупно 25 гостовања у земљи и иностранству, а угостило је
укупно 11 представа других позоришта
Приказ 25: Тенденција кретања укупног броја гледалаца Позоришта у периоду 2008-2010. године
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Приказ 26: Тенденција кретања броја гледалаца на гостовањима и гостујућих представа
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пројекта (La Capinera, Земља, Буђење). Позориште остварује партнерску сарадњу на
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 Запослени
У Позоришту је 143 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од којих је 25
глумаца, 68 уметничких сарадника (балетски ансамбл, хор, оркестар), 42 особе ради у техничком сектору
и 11 особа у администрацији. Балетски ансамбл броји 22 особе, хор 17 особа а оркестар 22 особе.
Позориште има уметничког директора.
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Приказ 27: Структура запослених према врсти послова на којима су ангажовани
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спрему, а 6 запослених основну школу. Број
запослених жена је 63, док је 83 мушкараца.
Просек година старости запослених је 43 године.

уметнички
сарадници
техничко особље

28.8%
46.6%

административно
особље

Приказ 28: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Позориште има једног волонтера.
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 Буџет
Извори финансирања показују да се Позориште највећим делом финансира из буџета Града и да
остварује сопствене приходе. Процентуална заступљеност извора финансирања прилично је уједначена
у посматраном периоду.
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У приказу о запосленима су представљени запослени на неодређено и одређено време јер у добијеним подацима запослени на
одређено нису издвојени
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Приказ 29: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У 2009. години Позориште је имало највећи буџет. Структура буџета показује да се највише средстава
издваја за плате а најмање за текуће трошкове, осим у 2008. години када је најмање издвојено за
програме.
Табела 12: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.
223.783,39 еур
18.223.084,00 дин
1.230.787,60 еур

2009.
634.066,27 еур
59.558.289,00 дин
1.273.994,85 еур

2010.
527.648,60 еур
54.355.773,00 дин
1.175.043,30 еур

100.225.250,00 дин
245.714,82 еур
20.009.000,00 дин
1.700.285,81 еур
138.457.334,00 дин

119.667.228,00 дин
395.772,69 еур
37.175.206 дин
2.303.833,82 еур
216.400.723,00 дин

121.047.203,00 дин
470.104,69 еур
48.427.882,00 дин
2.172.796,59 еур
223.830.858,00 дин

 Инвестициона улагања
Последња инвестициона улагања односе се на опрему док се приоритетна инвестициона улагања односе
се на санацију крова, хидроизолацију на -2 и санацију камионске платформе на Тргу Николе Пашића.
Табела 13: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Инвестирање и инвестиционо
одржавање опреме
Инвестирање и инвестиционо
одржавање опреме
Инвестирање и инвестиционо
одржавање опреме

Износ

Финансијер

Година

Градски буџет

2008.

13.347,97

1.086.949,00

Градски буџет

2009.

56.709,03

5.326.719,00

Градски буџет

2010.

66.893,55

6.891.046,00

еур

дин

 Проблеми
У упитнику нису наведени проблеми у раду Установе.

АТЕЉЕ „212“125
Позориште Атеље „212“ је градска установа културе основана 1956. године. Атеље је основан као
позориште у коме би се играла нова авангардна драма, од великог утицаја у Европи у то време. Осим
тога, жеља је била да се оснује позориште које ће се и организационо разликовати од постојећих, које
пре свега неће бити институција.
Прва премијера било је концертно извођење Гетеовог „Фауста“ у режији Мире Траиловић.

125

Приказ Установе настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације Позоришта http://www.atelje212.rs
(приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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 Просторни капацитети
Првобитно се Позориште „212“ налазило у старој згради „Борбе“ у којој је било само 212 столица у
гледалишту. Нова зграда позоришта отворена је 30. децембра 1964. године премијерним извођењем
представе „Љубинко и Десанка“ Александра Поповића у режији Радета Марковића. Реконструкција
зграде Атељеа започета је 1988. године, а ново, адапирано и савремено опремљено позориште отворено
2
је 1992. године. Њена укупна површина износи 3.639 м . Велика сцена има 382 места у гледалишту, а
Театар у подруму 124.
 Програми и публика
У посматраном периоду изведено је укупно 1.291 представа, од којих 1.188 у Позоришту и 103 представе
на гостовањима. У 2008. и 2009. години изведено је по 40 наслова, а у 2010. години 39.
Приказ 30: Број представа изведених по сцанама и изведених код куће и на гостовањима у
периоду 2008-2010. године
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Приказ 31: Број премијера изведених по сцанама у периоду 2008-2010. године
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Број премијера на обе сцене се у посматраном периоду на
годишњем нивоу кретао између 7 и 9.
Док је однос премијера изведених на две сцене био
избалансиран током 2008 и 2009. године, у 2010. години
број и премијера у Театру у подруму је дупло већи од оних
изведених на Великој сцени.

Приказ 32: Укупан број изведених представа (код куће и на гостовањима) и укупан број публике у
периоду 2008-2010. године
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Укупан број изведених престава се у посматраном периоду повећава, док је укупан број публике варирао,
тако што је 2009. године број био најмањи, а 2010. највећи.
Позориште је организатор манифестације „Муцијеви дани“.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Позоришту је 88, а број
ангажованих радника по уговору 361.
 Буџет
Позориште се финансира из буџета Оснивача и од сопствених средстава.
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Приказ 33: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Табела 14: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године126
Ставка

2008.

Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2010.

343.470,24 еур
27.969.400,00 дин
772.156,34 еур

353.028,24 еур
33.160.190,00 дин
779.910,59 еур

220.229,85 еур
22.687.000,00 дин
725.655,38 еур

62.878.081,00 дин

73.257.548,00 дин

74.753.462,00 дин

269.405,92 еур
21.938.209,33 дин
1.385.032,51 еур
112.785.690,33 дин

254.311,60 еур
23.887.666,55 дин
1.387.250,44 еур
130.305.404,55 дин

240.309,31 еур
24.755.487,50 дин
1.186.194,54 еур
122.195.949,50 дин

Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, у посматраном периоду је његова висина
готово уједначена, са малим умањем у 2010. години. Што се тиче структуре буџета, средства за плате и
хонораре чинила су преко половине буџета у све три године.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 20.653.723,92 динара, односно
232.913,73 евра из буџета Оснивача.
Табела 15: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године127
Тип инвестиције

Износ

Финансијер

Година

Набавка Microsoft лиценце
набавка различите врсте опрема, сервисирање и
друго

Оснивач

2008.

118.325,62

Сервисирање различите врсте опреме, молерскофарбарски радови, набавка опреме, и друго

Оснивач

2009.

86.527,35

8.127.574,19

Сервисирање различите врсте опреме, молерскофарбарски радови, израда потребне
документације за легализовање објекта и друго

Оснивач

2010.

28.060,76

2.890.681,58

еур

дин
671.689,64
8.963.778,51

ПОЗОРИШТЕ „БОШКО БУХА“128
Позориште „Бошко Буха“ основано је 13. октобра 1950. године, прераставши из дотадашњег Културноуметничког друштва, у прво српско професионално позориште за децу и омладину. Међу оснивачима,
најистакнутије место припада госпођи Гити Предић-Нушић, ћерки познатог драмског писца Бранислава
Нушића.
126

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
Инвестициона улагања приказана су збирно јер има много појединачних ставки
128
Приказ Позоришта „Бошко Буха“ настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације установе
http://www.boskobuha.rs (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација
у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
127
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Основни циљ и жеља уметника који раде у Позоришту „Бошко Буха“ је да се приближе деци и младима, и
да их подстакне да активно размишљају о проблемима који их окружују и учествују у њиховом решавању.
То Позориште чини кроз две сцене – Сцену за децу и Вечерњу сцену, намењену младима, пре свега
средњошколцима.
 Просторни капацитети
Позориште „Бошко Буха“ налази се у самом центру града, на Тргу Републике. Користи простор површине
2
2
1.908 м , од чега 1.386 м чине магацин и радионица. Позоришна сала ја капацитета 289 седишта.
 Програми и публика
У посматраном периоду изведено је укупно 789 представа, од којих 741 у Позоришту и 48 на
гостовањима. У све три године изведено је по 23 наслова годишње.
Приказ 34: Број представа изведених код куће и на гостовањима и укупан број гледалаца у
периоду 2008-2010. године
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У 2010. години одиграно је највише представа, али сходно томе публика није исте године и
најмногобројнија, већ 2008. године, када је за посматрани период број одиграних представа био најмањи.
Приказ 35: Број премијера на сценама Позоришта у периоду 2008-2010. године
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 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски
финансираних радних места) у Позоришту је 59, а број
ангажованих радника по уговору 242.
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 Буџет
Позориште се финансира из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 36: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност Позоришта, примећује се да се његова висина смањује
од 2008. тако да је 2010. године био најнижи. Што се тиче структуре буџета, средства за плате чине
највећи део буџета у све три године.
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Табела 16: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године129
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

365.603,78 еур

257.070,85 еур

29.771.774,00 дин

24.146.845,00 дин

509.990,63 еур

499.644,27 еур

178.448,36 еур
12.282.876,00 дин
6.100.000,00 дин
453.527,34 еур

41.529.455,00 дин

46.931.936,00 дин

46.720.164,00 дин

163.396,39 еур
13.305.661,94 дин
1.038.990,80 еур
84.606.890,94 дин

155.896,84 еур
14.643.499,59 дин
912.611,96 еур
85.722.280,59 дин

149.265,89 еур
15.376.641,06 дин
781.241,60 еур
80.479.681,06 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 11.519.904,73 динара односно
126.950,53 евра из буџета Оснивача.
Табела 17а: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Износ
еур

Набавка Microsoft лиценце
Набавка намештаја за радионице и канцеларије
Техничка документација и припремни радови за
адаптацију и реконструкцију позоришта
Набавка веш машине и усисивача

2.596.000,00
Оснивач

1.227.937,50
2008.

54.845,74
119.968,48

Текуће одржавање програмских просторија
Замена челичних носача на електроинсталацијама
разводног ормара за напајање
Набавка опреме за видео надзор са пратећом
опремом
Израда Главног пројекта електричних и
громобранских инсталација у Дунавској улици
Замена расветних тела у објекту

207.399,13
214.807,20
2.676.547,90
289.100,00
Оснивач

2009.

41.187,56

289.174,34

Набавка резервних делова за расветну опрему

289.572,00

Набавка 24 тонске каналне миксете

285.683,90

Набавка ваздушног компресора са прибором
Реконструкција електричних инсталација у Дунавској
улици
Сервисирање стабилног система за дојаву пожара и
громобранска инсталација у Дунавској улици
Сервисирање ПП опреме

38.698,00
2.253.800,00
42.150,00
56.671,86

Молерско-фарбарски радови

Оснивач

Текуће одржавање компјутерске опреме
Израда пројекта санације мокрог чвора у Дунавској
улици
Техничка контрола пројектне документације санације
мокрог чвора у Дунавској улици
Надзори

129

дин
100.074,62

2010.

30.917,23

289.941,00
254.815,20
219.480,00
18.500,00
49.583,60

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ130
Педагошки музеј је једна од најстаријих музејских установа у Србији, основана 1896. године од стране
Учитељског удружења Србије. Основан је са задатком да прибира и чува наставна средства и све друго
што има педагошке и историјске вредности за основне школе и учитеље. Одмах по оснивању привукао је
пажњу јавности, прикупио велики број предмета, приредио прве изложбе. Музеј је, нажалост, у оба
светска рата бивао потпуно уништен. После 1945. године Музеј је обновљен и осавремењен, а од 1969.
године налази се у просторијама београдске Реалке, у Узун Мирковој 14. Данас је основна делатност
Педагошког музеја проучавање историје школства, просвете и педагогије у Србији, сакупљање и чување
предмета и документације, стручна и научна обрада прикупљеног материјала као и презентирање
резултата истраживања путем публикација, сталних и повремених изложби у Музеју и ван њега,
организовањем предавања, семинара и других облика културно - просветне делатности.
 Просторни капацитети
Музеју су уступљене на коришћење три зграде, у Узун Мирковој 14, старе преко 100 година. Укупна
2
2
површина простора који Музеј користи је 1.045 м , од чега 400м заузимају депои, док изложбени простор
2
заузима површину од 85м , капацитета 60 места за седење и 50 за стајање. Установа има обезбеђен
приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Педагошки музеј има 10 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
131

Музејски фонд
Музејски фонд броји око 50.000 предмета груписаних у оквиру следећих музејских збирки: Материјална
база школства, Архивски мaтeриjaл и дoкумeнтaција, Збирка за уџбeничку и пeдaгoшку литeрaтуру и
Збирка дoкумeнтaциjе вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и мeдиjaтeка.
У збирци Материјална база школства (шкoлска oпрeма, прибoр и нaстaвнa срeдствa из свих нaстaвних
oблaсти) чувају се школски намештај и опрема, ђачки прибор и опрема, наставнички прибор и опрема,
плaнoви и мaкeте шкoлских згрaдa, шкoлски пeчaти и звoнa, збиркe шкoлских нaстaвних срeдстaвa из
свих нaстaвних прeдмeтa. У збирци Архивски мaтeриjaл и дoкумeнтaција чувају се рукoписни примeрци
шкoлских зaкoнa и oстaли прoписи, нaстaвни плaнoви и прoгрaми, зaписници шкoлa и других oргaнa
упрaвљaњa у oблaсти oбрaзoвaњa, шкoлске књиге, мaтeриjaл који се односи на рaд Удружeњa
прoсвeтних рaдникa и Нaпрeднoг учитeљскoг пoкрeтa, aрхивски мaтeриjaл и зaoстaвштинe истaкнутих
прoсвeтних рaдникa и пeдaгoгa, представљени у виду дoсиjea, кao и збиркe oдгoвaрajућe фoтoдoкумeнтaциje. Збирку за уџбeничку и пeдaгoшку литeрaтуру чине: Збирка педагошке литературе, Збирка
уџбeничке литературе, Збирка школских извештаја и споменица школа из свих наставних области и свих
нивоа образовања, Збирка општедруштвене литературе, Збирка старе и ретке књиге, Збирка зaкoнa и
oстaлих прoписa из oблaсти oбрaзoвaњa, извeштajа и спoмeница шкoлa, Збирка дoпунскe литeрaтурe из
других нaучних oблaсти. Збирка дoкумeнтaциjе вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и мeдиjaтeка сaдржи
дoкумeнтaциoни мaтeриjaл кojи сe oднoси нa oблaст прeдшкoлскoг вaспитaњa, на свe ступњeвe
образовања и врстe шкoлa, нaрoднo прoсвeћивaњe и другe oбликe вaншкoлскoг oбрaзoвaњa и
oбрaзoвaњa oдрaслих, учeничкe, студeнтскe и наставничке организације, као и збирке фототечког и
филмотечког материјала, дискотеку, фонотеку и видеотеку.
Педагошки музеј има сталну поставку, која је отворена за јавност 07. 12. 2007. године и која богатством
изложеног материјала, докумената, фотографија, макета, уџбеника, учила, ученичких и наставничких
радова, пружа потпуну слику о развоју српских школа од средњег века до 1945. године.
 Програми и публика
Поред своје основне делатности, Музеј организује и пратеће програме као што су: предавања, трибине,
дебате, радионице, књижевне вечери, промоције књига. Током посматраном периода приређено је 21
132
изложби и два пратећа програма, а у 2010. години Установа је издала и 7 публикација.
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Приказ Педагошког музеја настао је на основу података које је Музеј доставио Заводу и података преузетих из Извештаја о
реализацији програма установа и организација у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008,
2009, 2010. годину.
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Подаци о музејском фонду преузети су са сајта Педагошког музеја
(http://www.pedagoskimuzej.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=20&lang=rs)
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Приказ 38: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Током 2008. године Педагошки музеј је започео експеримантални едукативни пројекат под називом „Да ли
133
могу опет да дођем“, са чијом је реализацијом настављено и у 2009. и 2010. години.
У сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије Музеј је у 2010. години
организовао пројекат под називом „Буквар и букварска настава“.
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Приказ 39: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
У посматраном периоду уочљив је раст броја
150,000
посетилаца у 2009. години, у односу на претходну
100,000
125,500
годину, док је у 2010. години забележен пад у односу на
посећеност у 2009. години.
50,000
70,700
Цена улазнице за обилазак сталне поставке износи 100
27,000
0
динара, док је улаз на изложбе и остале програме
2008
2009
2010
бесплатан. Попусти постоје за ђаке и студенте
педагогије. Попуст од 50% имају деца и групе преко 10
посетилаца. Музеј је члан Музејског друштва Србије.
Музеј није доставио податке о сарадњи са другим установама културе и организацијама у култури.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Педагошком музеју је укупно 11 запослених на неодређено време. Од тог
броја 7 има високу стручну спрему, од којих је 1 магистар и једна доктор наука, затим 3 запослених има
вишу школу и једна запослена има завршену само основну школу. Од укупног броја запослених 5 ради на
пословима у основној делатности Музеја. Број жена је 9, док је мушкараца 2. Просек година старости
запослених износи 52 године.
Приказ 40: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Старосна структура запослених
показује да су процентуално
најзаступљнији запоселни старости
између 50 и 59 година. Поред
стално запослених, у раду Установе
учествује и један хонорарни
сарадник.

Подаци о програмима преузети су из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Преузето из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе Секретаријата за културу Градске
управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Подаци о броју публике преузети су из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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 Буџет
Извори финансирања показују да се Установа у потпуности финансира из буџета свог Оснивача.
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Приказ 42: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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У посматраном периоду приметан је константан пад буџета Установе који је у посматраном периоду
једини извор финансирања. Када је реч о структури буџета, највише средстава у 2008. години издвојено
је за реализацију програма, док су у осталим посматраним годинама највећи удео у буџету имале плате
запослених.
Табела 18: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка

14.600.642,
00 дин

Средства за
програме/пројекте

2008.

Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

135

Износ
2009.

2010.

179.299,02 еур

44.461,22 еур

38.891,64 еур

5.327.842,00 дин
9.104.800,00 дин*
168.000,00 дин**

4.176.273,77 дин

4.006.410,54 дин

84.247,04 еур

87.387,40 еур

84.272,71 еур

6.860.388,00 дин

8.208.360,00 дин

8.681.328,00 дин

77.953,96 еур
6.347.931,23 дин

74.739,48 еур
7.020.331,46 дин

68.631,63 еур
7.070.067,23 дин

341.500,02 еур
27.808.961,23 дин

206.588,10 еур
19.404.965,23 дин

191.795,98 еур
19.757.805,77 дин

*Износ откупа уметничких дела у области ликовних и примењених уметности.
**Износ за трошкове манифестације „Дани Београда“

 Инвестициона улагања
Током посматраног периода укупно је за инвестициона улагања у Педагошки музеј издвојено 2.782.450,62
динара, односно 31.764,25 евра из буџета Оснивача.
Табела 19а: Инвестициона улагања у периоду од 2008. до 2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Набавка Microsoft лиценце

Оснивач

Извођење радова на депоу, надзор радова на
ентеријеру, одржавање и поправка оштећеног
видео система, набавка покретне опреме за
озвучење

Оснивач

Година

Износ
еур

2008.

дин
100.074,62

18.939,29

135

2008.

1.442.185,64

Подаци о висини и структури буџета преузети су из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Табела 19б: Инвестициона улагања у периоду од 2008. до 2010. године
Тип инвестиције
Одржавање и надоградња рачунарске опреме,
набавка канцеларијског намештаја и ПП
апарата, израда стручног мишљења у вези
радова на објекту
Текуће одржавање рачунарске опреме, израда
и монтажа гелендера, поправка столарије,
брушење и прање мермерног пода, санација
дворишта

Финансијер

Година

Оснивач

Оснивач

Износ
еур

дин

2009

8.913,40

837.241,88

2010.

3.911,56

402.948,48

Музеј није навео приоритетна улагања.
 Проблеми
Установа није навела проблеме у свом раду.

ДИРЕКЦИЈА ФЕСТ-а136
Дирекција ФЕСТ-а је установа културе коју је основала Скупштина Града како би организовала и
реализовала три манифестације: Међународни филмски фестивал ФЕСТ, Београдски фестивал
документарног и краткометражног филма и Филмски фестивал у Сопоту СОФЕСТ.
 Просторни капацитети
2
Дирекција ФЕСТ-а користи простор површине око 135 м који се налази у дворишној згради у улици Мајке
Јевросиме 20.
 Програми и публика
Организација и реализација три манифестације подразумевају низ активности као што су: коресподенција
са домаћим и иностраним дистрибутерима и продуцентима, обезбеђење и уговарања филмова за
приказивање, прикупљање пријава, контактирање потенцијалних гостију, организовање транспорта
филмских копија, превођење и титловање копија, уговарање и координација маркетиншких послова са
програмом фестивала, ангажовање стручних тимова по секторима, брига о гостима и прес служба.
Приказ 43: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
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Од 2009. године Секретаријат за културу је поверио Дирекцији ФЕСТ-а део послова везаних за
стимулацију филмског стваралаштва, а који се односе на: закључивање уговора са продуцентима
изабраних филмова по спроведеном конкурсу за продукцију и постпродукцију филмова, као и праћење
реализације филмских пројеката по закљученим уговорима.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Дирекцији ФЕСТ-а је 5,
а број ангажованих радника по уговору 111. На организацији и реализацији манифестација учествују осим
запослених и посебни стручни тимови.
 Буџет
Дирекцији ФЕСТ-а се највећим делом финансира из буџета Оснивача и има сопствена средства.
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Приказ Дирекцији ФЕСТ-а настао је на основу података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Приказ 44: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, примећује се да се његова висина варира у
посматраном периоду. Тако је 2009. године буџет био највиши, а претходне године најмањи. Што се тиче
структуре буџета, средства за програме убедљиво чине највећи део буџета у све три посматране године.
Табела 20: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године137
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

Износ
2009.

2008.

2010.

339.548,39 еур
250.036,90 дин
27.400.000,00 дин
51.254,37 еур

791.736,73 еур
46.368.385,00 дин
28.000.000,00 дин
47.995,65 еур

459.155,99 еур
47.300.000,00 дин

4.173.736,00 дин

4.508.265,00 дин

4.585.410,00 дин

37.466,40 еур
3.050.956,55 дин
428.269,17 еур
34.874.729,45 дин

37.831,03 еур
3.553.494,79 дин
877.563,40 еур
82.430.144,79 дин

42.047,44 еур
4.331.521,24 дин
545.715,45 еур
56.216.931,24 дин

44.512,02 еур

Средства за програме односе се на манифестације: ФЕСТ, СОФЕСТ, Фестивал југословенског
документарног и краткометражног филма, и стимулацију филмског стваралаштва.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 566.616,69 динара односно
6.958,17 евра из буџета Оснивача и из сопствених средстава.
Табела 21: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка Microsoft лиценце
Молерско-фарбарски радови,
набавка рачунарске опреме

Финансијер

Износ

Година

еур

оснивач
сопствена
средства

дин
200.149,24

2008.

6.958,17

366.467,45

ЈУГОКОНЦЕРТ138
„Југоконцерт“ је установа културе у области музичко-сценске делатности, основана 1946. године.
Oснивачка права над Установом преузео је Град Београд 1976 године. „Југоконцерт“ је имао значајну
улогу у креирању музичког живота не само Београда, већ и на територији читаве некадашње Југославије.
Био је оснивач, суоснивач или извршни продуцент читавог низа значајних музичких фестивала и других
посебних пројеката, нарочито у земљи и главном граду.
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Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
Приказ Установе настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације http://www.jugokoncert.rs/
(приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
138
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 Просторни капацитети
2
„Југоконцерт“ користи 2 објекта укупне површине 344 м , један у улици Змаја од Ноћаја, а други на
Теразијама за потребе канцеларијског простора. Своју концертну салу нема, тако да за концерте у својој
организацији користи сале Коларчеве задужбине, Сава центра, позоришне сале, Свечану салу
Скупштине Града, и друге.
 Програми и публика
„Југоконцерт“ је дугогодишњи извршни продуцент Београдских музичких свечаности (Бемуса), најстаријег
међународног музичког фестивала у земљи који ужива статус културне манифестације од изузетног
значаја за град Београд.
У посматраном периоду убедљиво највећи број програма одржан је 2008. године, а наредне године је
било знатно мање програма. Када је реч о укупном броју публике, графикон показује тенденцију раста.
Приказ 45: Укупан број реализованих програма и укупан број публике у периоду 2008-2010. године
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Програми су реализовани највећим делом самостално, затим у сарадњи са другим установама и
организацијама, а у 2009. години „Југоконцерт“ је био и извршни продуцент пројеката других наручиоца.
„Југоконцерт“ сарађује са бројним институцијама, домаћим и иностраним организацијама и агенцијама, те
тако учествује у реализацији различитих манифестација – Белеф, Битеф, Међународна трибина
композитора, Међународни фестивал харфе, „Гитар Арт Фестивал“, али и програма из међународне и
међудржавне културне сарадње.
Такође, „Југоконцерт“ је извршни продуцент властитих пројеката, као што су Београдски Чело Фест,
Пролећна клавирска фешта, сложени и оригинални музичко-сценски пројекти, обележавање значајних
музичких годишњица, поруџбине нових композиција.
Од 2002. године „Југоконцерт“ је члан Европске асоцијације фестивала (ЕФА).
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у „Југоконцерту“ је 14, а
број ангажованих радника по уговору 1.500.
 Буџет
„Југоконцерт“ се финансира највећим делом из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 46: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за програме убедљиво чине
највећи део буџета у све три године.
Табела 22: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године139
Износ
2009.

2008.

Средства за
плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

65.286.160,00
32.000.000,00
1.740.762,00

878.861,26 еур
82.552.053,
00

Средства за
програме/пројекте

99.026.922,
00

1.216.071,88 еур

2010.

48.552.053,00
34.000.000,00

630.831,45 еур
64.985.165,
00

Ставка

43.985.165,00
21.000.000,00

115.313,59 еур

110.438,12 еур

100.594,00 еур

9.390.193,00 дин

10.373.530,00 дин

10.362.701,00 дин

67.257,66 еур
5.476.911,95 дин
1.398.643,12 еур
113.894.026,95 дин

46.975,92 еур
4.412.480,74 дин
1.036.275,29 еур
97.338.063,74 дин

47.419,39 еур
4.884.913,56 дин
778.844,84 еур
80.232.779,56 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 8.368.936,11 динара, односно
97.943,96 евра из буџета Оснивача.
Табела 23: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка Microsoft лиценце
Набавка комби возила, радови на уређењу
ентеријера у простору Змаја од Ноћаја и
ревитализација електроинсталација у истом
простору, допуна пројекта за грејање, издавање
услова и сагласности
Набавка пулта са лантернама и припадајућом
опремом, ревитализација електроинсталација у
објекту у Змаја од Ноћаја, надзор у току радова,
набавка намештаја, мултифункционалног
уређаја и компјутера
Санација мокрог чвора

Финансијер

Година

Oснивач

2008.

Oснивач

Oснивач

Износ
еур
4.323,63

дин
352.080,71

64.576,92

5.258.614,87

2009.

25.722,03

2.416.088,18

2010.

3.321,38

342.152,35

МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА140
Музеј аутомобила настао је из приватне збирке аутомобила Братислава Петковића, да би потом
Скупштина Града преузела оснивачка права. Музејска збирка броји 40-так аутомобила, од обичних
путничких, преко луксузних до тркачких. Најстарији аутомобил је француски Марот-Гардон, из 1897.
године, возило на три точка, са дрвеном каросеријом и седиштем за две особе. У збирци је и француски
„Шарон“ из 1908. године, са дрвеним паоцима на точковима и луксузном дрвеном каросеријом типа
„Ландолет“, затим „Форд“ модел Т из 1925. године, „Ланча Ламбда“ из 1925. године, „Бјуик Опера“ купе из
1929. године, „БМW“ 327/328 из 1938. године итд. Ту је и „Кадилак“ из 1957. године, у коме се често возио
Јосип Броз Тито.
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Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
Приказ Установе настао је на основу података преузетих са локације http://www.nocmuzeja.rs/Gradovi/Beograd-Zona-D/Muzejautomobila.html (приступљено јуна 2012) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области
културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
140
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 Просторни капацитети
Музеј се налази у згради „Модерна гаража“ из 1929. године, прве јавне гараже, саграђене по плановима
руског архитекте Валерија Сташевског. Зграда има стаутс културног добра. Укупна површина зграде
2
износи 1.385 м .
 Програми и публика
Поред сталне поставке, Музеј реализује и друге активности као што су: изложба поводом обележавања
70 година од одржавања првог Сајма аутомобила у Београду, „Такси служба у Београду“, Меморијална
трка око Калемегдана (2008), „Београдски сајам аутомобила“, „Безбедност у саобраћају“, „Септембарски
радови младих дизајнера“ (2009, 2010).
Приказ 47: Укупан број публике у периоду 2008-2010. године
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2010.

 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Музеју је 1, а укупан
број запослених је 3.
 Буџет
Музеј аутомобила се финансира највећим делом из буџета Града и има сопствена средства.
Приказ 48: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, у посматраном периоду је његова висина
готово уједначена, са малим умањем у 2010. години. Што се тиче структуре буџета, средства за текуће
трошкове чинила су преко 60% буџета у све три године.
Табела 24: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године141
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

141

2008.

Износ
2009.

2010.

12.894,23 еур
1.050.000,00 дин
8.935,38 еур

10.646,15 еур
1.000.000,00 дин
9.911,22 еур

6.212,68 еур
640.000,00 дин
9.737,25 еур

727.624,00 дин

930.968,00 дин

1.003.084,00 дин

34.650,78 еур
2.821.675,11 дин
56.480,38 еур
4.599.299,11 дин

36.580,85 еур
3.436.065,27 дин
57.138,22 еур
5.367.033,27 дин

35.554,97 еур
3.662.699,01 дин
51.504,91 еур
5.305.783,01 дин

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 1.147.701,28 динара, односно
12.138,43 евра из буџета Града Београда.
Табела 25: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка Microsoft лиценце
Набавка стоног струга
Набавка стубне бушилице и алата за
радионицу
Текуће одржавање равног и косог крова,
ремонт, сервисирање и поправка
инсталација централног грејања, замена
лима на крову Музеја

Износ

Финансијер

Година

Град Београд

2008.

3.422,03

Град Београд

2009.

3.179,23

298.627,32

Град Београд

2010.

5.537,17

570.412,00

еур

дин
80.059,70
198.602,26

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА142
Идеја о стварању прве службе заштите споменика културе у Београду јавила се непосредно пред Други
светски рат, 1939. године, када је на једној од седница Општине града било предложено да се при
културном одсеку Општине формира и одељак за испитивање прошлости Београда. Тринаест година
после оснивања Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Народне Републике Србије
(1947), Народни одбор града Београда 27. маја 1960. године оснива Завод за заштиту споменика културе
града Београда. Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културноисторијских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда. Завод има
и своју издавачку делатност у оквиру које обављује стручни часопис „Наслеђе“.
 Просторни капацитети
Зграда Завода за заштиту споменика културе града Београда налази се на Калемегдану. Њена
2
површина је 1.130,9 м . Поред ове зграде, Завод користи и помоћне просторије у Доњоградском булевару
2
чија је укупна површина 175 м .
 Програми и публика
Поред своје основне делатности, у 2008. Завод је реализовао 30, а у 2009. и 2010. години по 27
програма. Током 2008. и 2010. године израђено је по 8 елабората, а 9 у 2009. години. У све три године
објављени су каталози за по 10 културних добара и по 1 број стручног часописа „Наслеђе“. 2008. године
одржана је једна изложба, 2010. 3 изложбе, док 2009. године није било изложби. 2010. одржан је стручни
скуп поводом обележавања 50 година од оснивања ове установе. Као новину у свом раду Завод током
2008. уводи програм „Хемијско технолошких анализа грађевинског материјала.“
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Заводу за заштиту
споменика културе града Београда је 49, а број ангажованих радника по уговору 71.
 Буџет
Завод за заштиту споменика културе града се највећим делом финансира из буџета Оснивача и од
сопствених средстава.

142

Приказ је настао на основу података преузетих са официјелне интернет презентације установе http://beogradskonasledje.rs/
(приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Приказ 49: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за плате чинила су преко
половине буџета у све три посматране године.
Табела 26: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године143
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

244.630,01 еур
19.920.662,00 дин
418.121,09 еур

167.281,27 еур
15.712.846,72 дин
385.008,64 еур

161.959,78 еур
16.684.303,43 дин
347.532,18 еур

34.048.353,00 дин

36.164.131,00 дин

35.801.062,00 дин

87.390,62 еур
7.116.375,54 дин
750.154,00 еур
61.086.390,54 дин

65.588,63 еур
6.160.785,78 дин
617.878,54 еур
58.037.763,50 дин

82.008,70 еур
8.448.134,55 дин
591.500,66 еур
60.933.499,98 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 14.768.999,49 динара, односно
176.190,14 евра из буџета Оснивача.
Табела 27: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка Microsoft лиценце
Реконструкција и рестаурација
цркве брвнаре у Вранићу,
израда дренажног система на
истој цркви, уградња новог и
поправка дела старог подног
застора у објекту, набавка
намештаја
Завршетак радова на брвнари
у Вранићу и завршетак израде
дренажног система на истој
цркви
Адаптација мокрих чворова у
Заводу, изолација влаге у
сутурену Завода

143

Износ

Финансијер

Година

Оснивач

2008.

145.992,94

Оснивач

2009.

25.344,20

2.380.598,67

Оснивач

2010.

4.853,00

499.932,72

еур

дин
1.417.560,66

10.470.907,44

Односи се само на средства која је установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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БИТЕФ ТЕАТАР144
Битеф театар је авангардно позориште оснoвано 1989. године са идејом ширења утицаја БИТЕФ
фестивала, откривања нових позоришних тенденција у нашој средини, као и пружања простора
уметницима чији рад представља искорак из традиционалних и утврђених граница сценског израза.
Врата Битеф театра отворена су за све видове сценског израза који своје уточиште нема ни на једној
другој београдској сцени. Поклањајући нарочиту пажњу театру покрета, савременом плесу и најновијим
драмским текстовима из земље и света, Битеф је позориште чији се репертоар развија у више праваца.
Осим продуцирања представа, Битеф театар уметницима пружа и могућност едукације кроз различите
семинаре, радионице и трибине.
 Просторни капацитети
Зграда Битеф Театра се налази на адреси Сквер Мире Траиловић 1, у близини Бајлонијеве пијаце. Ради
се о недовршеном објекту евангелистичке цркве који су градили и финансирали припадници немачке
мањине у Србији. Градња овог објекта започета је 1940. године, а прекинута 1942. године. С обзиром на
то да зграда није довршена, као ни освештана, она никада није стекла статус верског објекта. У току
1988. и 1989. године зграда је реконструисана и адаптирана за потребе позоришта и дата на коришћење
2
Битеф театру. Површина зграде износи 656 м , а капацитет сале је 178 места за седење.
 Програми и публика
У посматраном периоду изведено је укупно 220 представа, од којих је 140 изведено у Позоришту и 80
представа на гостовањима. Укупно изведених премијера за све три године је 14, док је број укупно
изведених наслова 31.
Приказ 50: Број изведених премијера и број представа изведених код куће и на гостовањима у
периоду 2008-2010. године
6

100

4
5

4

2

50

5

68

63

43

29
6

11

0

0
2008.

2009.

2008.
2009.
2010.
у Позоришту
на гостовањима

2010.

Број изведених премијера на годишњем нивоу је говото избалансиран. Када је реч о изведеним
насловима, њихов број је био највећи у 2008. години, док је наредних година њихов број знатно мањи.
Приказ 51: Укупан број публике и број изведених наслова у периоду 2008-2010. године
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Укупан број публике је у посматраном периоду у порасту.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Позоришту је 25, а број
ангажованих радника по уговору 11.

144

Приказ Битеф театра настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације установе http://www.bitef.rs/
(приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и организација у области културе
Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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 Буџет
Битеф Театар се финансира највећим делом из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 52: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре буџета, средства за програме убедљиво чине
највећи део буџета у све три године.
Табела 28: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године145
Износ

Ставка
2008.
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

2009.

2010.

606.421,57 еур
49.382.000,00 дин
182.223,91 еур

528.687,64 еур
49.660.000,00 дин
168.275,37 еур

443.036,80 еур
45.639.480,00 дин
148.598,46 еур

14.838.821,00 дин

15.806.223,00 дин

15.307.885,00 дин

62.166,60 еур
5.062.337,97 дин
850.812,08 еур
69.283.158,97 дин

59.097,89 еур
5.551.106,11 дин
756.060,90 еур
71.017.329,11 дин

60.090,15 еур
6.190.193,21 дин
651.725,41 еур
67.137.558,21 дин

 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 7.442.252,33 динара, односно
89.197,09 евра из буџета Оснивача.
Табела 29: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка лиценце и рачунарске опреме,
грађевинско-занатски и
електроинсталатерски радови
Завршетак грађевинско-занатских и
електроинсталатерских радова, надзор,
текуће одржавање возила
Замена итисона, сервисирање клима
уређаја, текуће одржавање електричних
инсталација, израда пројектне
документације за разводне ормане

Финансијер

Година

оснивач

Износ
еур

дин

2008.

79.098,96

6.441.170,69

оснивач

2009.

4.312,63

405.088,20

оснивач

2010.

5.785,50

595.993,44

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Културни центар Београда основала је Скупштина града Београда 1957. године. Његову организациону
структуру чине три сектора: програмски, финансијско-рачуноводствени и сектор за правне и опште
послове.
145

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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 Просторни капацитети
За свој рад Установа користи уступљен простор који је у власништву Града Београда. Зграда је
саграђена 1961. године. То је јединствен комплекс вишенаменских простора, укупне површине од преко
2.303 м², у тространо оријентисаном здању Дома штампе, типичном представнику српске архитектуре 50их година прошлог века. Зграда није споменик културе, али се налази у заштићеној зони Кнез Михаилове
2
улице. Културни центар има 2 галерије - „Артгет“, површине 280 м (са спољашњим делом) капацитета 80
2
места за седење и 20-40 за стајање, и Ликовну галерију КЦ-а површине 120 m , капацитета 60 места за
2
седење, 40 за стајање. Културни центар има и своју Дворану чија површина са фоајеом износи 747 м .
Биоскопска сала, која се налази у Дворани КЦ-а, има 370 места, а фоаје 100 места за седење. Такође, у
оквиру Установе се налази и „Београдски излог“, простор у коме се налазе: књижара, кафетерија, билет
центар и продавница дизјнираног сувенира, који духом и изгледом негује аутентичан београдски сувенир.
Установа има обезбеђен приступ за особе које користе колица - лифтови, рампе и тоалети у Дворани
КЦБ (Коларчева 6), у службеним просторијама и галерији „Артгет“ (на I спрату), као и одговарајући
приступ и рампе у Ликовној галерији и простору Београдског излога (у приземљу).
Техничка опремљеност
Културни центар Београда има 32 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
 Програми и публика
Своју делатност Културни центар Београда обавља кроз: Ликовни, Музички, Књижевни и трибински
програм, Информативно-издавачки програм, Филмски програм, Едукативни програм. Посебну програмску
целину чини манифестација „Октобарски салон“, међународна изложба визуелних уметности. У оквиру
поменутих прогама одржавају се различите врсте активности као што су: изложбе савремене уметности,
филмске пројекције, концерти, промоције књига, предавања, радионице, трибине, конференције,
хепенинзи....
Поред „Октобарског салона“, Установа је организатор још неколико манифестација: „Музички јубилеји“,
Међународни фестивал „Дани оргуља“ (29. јуни–15. јули), Међународни фестивал „Чембало, жива
уметност“ (1-15. новембар), Фестивал једног писца (одржава се бијенално-тријенално), Светски дан
поезије (18-22. март), „Нордијска панорама“ у сарадњи са Балканкулт фондацијом, „Шпански метар“ у
сарадњи Институтом Сервантес.
Табела 30: Програми и посећеност установе у 2010. години
Врсте програма
изложбе
књижевне вечери
трибине
наступи КУД-ова
премијере
Биоскоп
пројекције
концерти
Позоришне
представе

Број
програм
а у 2010.
години
37
86

Број
публике
35.083
5.030

/
/
751

/
/
51.577

139

15.215

Сопствена
продукција

/

/

гостујуће

/

/

8

480

Промоције књига

У оквиру своје издавачке делатности током 2010. године Културни центар Београда објавио је 9
књига/монографија, 50 двојезичних каталога и 2 музичка CD-а.
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Приказ 53: Тенденција кретања броја публике у периоду 2008-2010. године
У току 2010. године најпосећенији садржаји биле су
200,000
филмске пројекције, затим изложбе и концерти. У
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У просеку улазница за садржаје Културног центра
износи 200 до 250 динара. Класични попусти не постоје, већ постоји распон у цени карата у зависности
од манифестације до манифестације и велики број бесплатних карата, за студенте уметничких и
одговарајућих факултета и сл.Од програма за децу постоје посебни садржаји у оквиру „Октобарског
салона“, „Недеље архитектуре“ и „Фестивала чембала“. За младе такође постоје садржаји у оквиру
„Октобарског салона“, затим пратећи програми уз изложбе, креативне радионице Ане Недељковић које се
одржавају током целе године, Едукативни програм уз „Фестивал Чембала“ (мај, јуни и јули) и „Дане
Оргуља“ (новембар 2010). Током јула 2010. године за младе је организована фотографска радионица у
трајању од 10 дана.За особе са инвалидитетом у посматраном периоду организоване су пројекције
филмова, обележен је Светски дан аутизма концертима, ревијама и изложбом. За децу с проблемима у
развоју одржане су радионице у оквиру Фестивала чембала. Приређене су изложбе радова насталих у
оквиру креативних радионица и програма оспособљавања за самосталан живот, и сл (сваке године по 2).
Културни центар Београда велики део својих активности реализује у партнерству. Тако на пример,
„Недеља финског филма“ организује се у сарадњи са Финским филмским институтом и Амбасадом
Финске у Србији, „Дани аустријског филма“ са Аустријским културним форумом и Филмским институтом
Аустрије, „Дани словачког филма“ са Филмским центром Србије, Словачким филмским иснтитутом и
Амбасадом Словачке у Србији, „Недеља норвешког филма“ са Норвешким филмским институтом и
Норвешком амбасадом у Србији, „Недеља јапанског филма“ са Амбасадом Јапана у Србији, Филмски
фестивал „Шпански метар“ са Институтом Сервантес. Изложба Валерија Берутија организована је у
сарадњи са Италијанским институтом за културу, презентација Мреже Фондова за савремену уметност
Француске са Француским културним центром, Пројекат „Дијалог Марибор–Београд“ реализован је у
сарадњи са Уметничком галеријом Марибор, Међународни пројекат „Џејмс Џојс: Центар и обод“ са
Београдским друштвом „Џејмс Џојс“ и Националном библиотеком Ирске, Београдска интернационална
недеља архитектуре БИНА са Друштвом архитеката Београда и тимом БИНА. Културни центар сарађује
још са многим другим београдским установама културе, удружењима, иностраним културним центрима и
другим партнерима.Сарадња Центра са средњим школама заснована је више на заинтересованости
појединих професора и самих ђака него на интересовању школских управа. За ђаке се организују
креативне едукативне радионице фотографске, фотографско-књижевне, књижевне/читалачке и
радионице у области визуелних уметности.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Културном центру Београда је 41 стално запослених. Од укупног броја
запослених, 16 има високу стручну спрему, међу којима једна запослена има докторат, а две запослене
магистратуру, 5 има вишу, и 20 средњу стручну спрему. Број жена је 31, док је мушкараца десеторица.
Просек година старости запослених износи близу 47 година.
Приказ 54: Полна, образовна и старосна структура запослених
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Поред стално запослених, у раду Установе учествује 6 хонорарних сарадника. Културни центар
повремено ангажује 1 до 7 волонтера, а има потребу за ангажовањем додатног броја волонтера на
пословима PR-а, превођења, техничке реализације програма, као сараднике кустос-галеристе и
асистенте на пропустима.
 Буџет
Установа се финансира из различитих извора. Око половине буџета чине средства од Оснивача, а
сопствени приходи од улазница и од изнајмљивања простора, износе преко 40%. У финансирању Центра
постоји учешће још и републичког и општинског буџета, а затим и нешто донација и спонзорства.
Приказ 55: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
60%

52.8%
41.1%

50.5%
44.4%

43.6%

47.9%

40%

40%

20%

0.4%
2.5% 0.8%
1.3%

0%

Град
Општина

2008

0.5%
0.2%
3.9%
2.6% 1.4%
1.8% 2.2%
1.7%
2009

55.5%

60%

32.9%

20%

32.5%

27.5%

29.8%

27.6%
16.9%

0%
2008

2010

Република
Спонзорства

40%
37.2%

Сопствени приходи
Донације

Програми

2009

Плате

2010

Текући трошкови

Табела 31: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за
плате/ хонораре
(бруто износи)
Остали/текући
трошкови и
инвестициона
улагања
Укупно

2008.

Износ
2009.

2010.

650.963,10 еур
53.009.097,00 дин
588.872,20 еур

709.417,25 еур
66.636.059,00 дин
486.953,92 еур

857.804,19 еур
88.366.784,00 дин
425.367,15 еур

47.952.923,00 дин

45.739.923,00 дин

43.819.239,00 дин

735.237,84 еур

575.754,61 еур

260.659,80 еур

59.871.741,00 дин

54.081.034,00 дин

26.851.895,00 дин

1.975.073,14 еур
160.833.761,00 дин

1.772.125,79 еур
166.457.016,00 дин

1.543.831,13 еур
159.037.918,00 дин

У посматраном периоду, укупан буџет Културног центра Београда смањивао се сваке наредне године.
Средства за програме од 2008. године су у порасту, што се одразило и на процентуалну заступљеност
средстава за програме у односу на укупан буџет Установе. С друге стране, средства за плате су се
смањивала, али су у односу на укупан буџет остала у приближној процентуалној заступљености.
 Инвестициона улагања
Током 2009. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 2.300.000,00 динара (24.486,14 евра),
конкретно за замену стаклене фасаде у приземљу КЦБ коју је финансирао Оснивач установе.
Будућа приоритетна улагања односе се на адаптацију биоскопа Дворане Културног центра Београда
(124.666.000,00 дин) и адаптацију „Београдског излога“ (10.000.000,00 дин), за шта је укупно потребно око
134.666.000,00 динара.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: недовољан простор за обим програмских активности;
недовољна техничко-технолошка опремљеност за све захтевније програме, изложбе: немогућност
коришћења бројних компјутерских програма; све мања и неизвесна буџетска средства, пре свега за
програме; кадровска структура не одговара савременим потребама; сложена и термински неприлагођена
процедура доношења одлука у вези с организацијом градске манифестације „Октобарски салон“.
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ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА146
Дом омладине Београда (ДОБ) основала је Скупштина града Београда 1964. године са циљем да
промовише програме за младе у сфери савремене уметности и културе. У свом спектру делатности Дом
омладине покрива све уметничке дисциплине и форме: од визуелних уметности и нових медија, преко
филма, позоришта па све до музике. Подједнако важну улогу у програмима ове установе имају и
образовно-дебатни програми, који су већ деценијама заштитни знак ДОБ-а.
 Просторни капацитети
Дом омладине Београда налази се у самом центру града, недалеко од Трга републике. Своју делатност
обавља у шест сала (од којих су пет мултифункционалне) - Велика сала, Сала Американа, Клуб ДОБ,
Галерија ДОБ, Трибинска сала на I спрату, Амерички кутак, холовима, као и у „депандансу“, Магацину у
2
Краљевића Марка, на преко 5.000 м . У 2010. години извршена је реконструкција зграде
 Програми и публика
Своју делатност Дом омладине обавља кроз организовање различитих активности као што су: изложбе,
концерти, трибине, радионице, филмске пројекције, позоришне представе, манифестације.
Приказ 56: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Поред наведених. ДОБ реализује и многе друге активности у сарадњи са појединцима, невладиним
организацијама и многим другим актерима.
Када је реч о посећености садржаја, годишње, кроз око 1.000 различитих програма, Дом омладине посети
више од 180.000 младих.
Организациони одбор иницијативе да се Београд кандидује за европску престоницу културе је 2010.
године одредио да Дом омладине буде установа која се ангажује за реализацију оперативних и
програмско-техничких послова за спровођење ове иницијативе.
 Запослени
У 2010. години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у Дому омладине је 20, а
број ангажованих радника по уговору 326.
 Буџет
Дом омладине се финансира из буџета Оснивача и од сопствених средстава.
Приказ 57: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Приказ Дома омладине настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације ове установе
http://www.domomladine.org/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и
организација у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност установе, примећује се да његова висина незнатно
варира у посматраном периоду. Што се тиче структуре буџета, средства за програме убедљиво чине
највећи део буџета у све три године.
Табела 32: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године147
Износ
2009.

2008.

Средства за
плате/
хонораре
(бруто износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

27.342.323,13
13.428.583,42
8.000.000,00

645.896,85 еур
60.669.542
,85

Средства за
програме/
пројекте

48.770.906
,55

598.917,21 еур

2010.

35.673.660,37
14.495.882,48
10.500.000,00

464.233,25 еур
47.823.035
,08

Ставка

13.323.082,27
12.999.952,81
12.500.000,00
9.000.000,00

194.603,25 еур

183.595,86 еур

159.642,38 еур

15.846.893,00 дин

17.245.288,00 дин

16.445.576,00 дин

140.622,76 еур
11.451.164,58 дин
934.143,22 еур
76.068.964,13 дин

151.754,75 еур
14.254.430,08 дин
981.247,46 еур
92.169.260,93 дин

122.070,03 еур
12.575.056,43 дин
745.945,67 еур
76.843.667,51 дин

Средства за програме односе се у 2008. и 2009. години на: програмске трошкове, надокнаду уметницима
за одржане изложбе и манифестацију „Београдски џез фестивал“ (остали програмски трошкови), а у
2010. години уз поменуте ставке и на пројекат „Београд - престоница културе“.
 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 11.019.347,26 динара, односно
127.087,05 евра из буџета Оснивача.
Табела 33: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције

Финансијер

Година

Износ
еур

Набавка Microsoft лиценце
Набавка светлосне опреме, мобилијара за салу
„Погон“, компјутера, штампача, клима уређаја,
ланаца за постављање разгласног система и
други
Замена сијалица и рефлектора, набавка опреме
за видео надзор и лап топ рачунара, санација
влаге у подруму у објекту у Марка Краљевића,
пробијање врата на истом објекту и други
Радови на изградњи приводног кабла и појачања
електро мреже, уређење улазног деопоа,
поправка аудио појачивача, сервис аудио и
светлосног система, израда копије подземног
плана водовода за катастарску парцелу

дин
200.149,24

Oснивач

2008.

82.936,97
6.553.557,37

Oснивач

2009.

31.095,56

2.920.828,06

Oснивач

2010.

13.054,52

1.344.812,59

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“148
Јавно предузеће „Београдска тврђава“ основала је Скупштинe града Београда 2002. године за обављање
послова од општег интереса за Град Београд у области уметничког и књижевног стваралаштва, сценских
делатности, делатности галерија и музеја, издавачке делатности и забавних активности. Ово јавно
147

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
Приказ Установе настао је на основу података преузетих са официјелне интернет презентације ЈП „Београдска тврђава“
http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/ (приступљено маја 2012. године) и података из Извештаја о реализацији програма установа и
организација у области културе Секретаријата за културу Градске управе Града Београда за 2008, 2009, 2010. годину.
148
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предузеће управља комплексом Београдске тврђаве (Горњи и Доњи град) и Калемегданског парка (Мали
и Велики Калемегдан).
Има своје сувенирнице смештене у у анексу куле Небојша, у Унутрашњој Стамбол капији, и у Малој
барутани код споменика Победник.
 Просторни капацитети
2
ЈП „Београдска тврђава“ за свој рад користи простор укупне површине 135 м , док целокупан комплекс
Београдске тврђаве (Горњи и Доњи град) и Калемегданског парка (Мали и Велики Калемегдан) на коме
се одвијају активности и манифестације, заузима површину од 57,32 хектара.
 Програми и публика
Од сталних програма ЈП „Београдска тврђава“ има своју сталну изложбену поставку у Кули Небојша, и
нуди организоване туре обиласка Тврђаве. Организује бројне изложбе, концерте и музичко-сценске
програме, као и промоције књига. Учествује у манифестацији „Ноћ музеја“, а на простору Тврђаве
одржавају се бројне манифестације као што су: БЕЛЕФ, Интернационални фестивал фолклора, „Радост
Европе“, Београдски аеромитинг и друге.
Приказ 58: Укупан број публике у периоду 2008-2010. године
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 Запослени
У 2010. Години, број стално запослених (буџетски финансираних радних места) у ЈП „Београдска
тврђава“ је 16, а број ангажованих радника по уговору 21.
 Буџет
ЈП „Београдска тврђава“ се највећим делом финансира из буџета Оснивача и има сопствена средства.
Приказ 59: Структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године
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Када је реч о висини укупног буџета за делатност овог
јавног предузећа, 2008. године буџет је био највиши и у
наредне две године се смањивао. Што се тиче структуре
буџета, током 2008. и 2009. године средства за текуће
трошкове чинила су преко половине буџета, да би 2010.
године однос процентуалне заступљености буџетских
ставки био готово избалансиран.

Текући трошкови

Табела 34: Висина и структура буџета за делатност у периоду 2008-2010. године149
Ставка
Средства за
програме/пројекте
Средства за плате/
хонораре (бруто
износи)
Остали/текући
трошкови
Укупно

149

Износ
2008.

2009.

2010.

93.578,05 еур
7.620.229,00 дин
186.743,24 еур

96.872,17 еур
9.099.271,12 дин
163.748,38 еур

143.592,83 еур
14.792.230,05 дин
166.660,69 еур

15.206.838,00 дин

15.381.000,00 дин

17.168.568,00 дин

399.474,65 еур
32.529.940,00 дин
679.795,94 еур
55.357.007,00 дин

296.298,63 еур
27.831.537,76 дин
556.919,18 еур
52.311.808,88 дин

161.527,61 еур
16.639.782,70 дин
471.781,13 еур
48.600.580,75 дин

Односи се само на средства која је Установа добила од Оснивача, а без сопствених прихода
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 Инвестициона улагања
У периоду 2008-2010. године укупно је за инвестициона улагања издвојено 294.560.544,26 динара,
односно 3.188.070,30 евра из буџета Оснивача.
Табела 35: Инвестициона улагања у периоду 2008-2010. године
Тип инвестиције
Набавка Microsoft лиценце
Извођење различитих радова,
надзор и друго
Извођење различитих радова
и надзор
Извођење различитих радова
и надзор

Износ

Финансијер

Година

оснивач

2008.

1.093.927,80

оснивач

2009.

1.128.116,83

105.964.803,72

оснивач

2010.

966.025,67

99.515.230,50

еур

дин
200.149,24
88.880.360,80

ЈЕВРЕЈСКИ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ
Јеврејски историјски музеј (ЈИМ) основао је Савез јеврејских општина бивше СФР Југославије 1948.
године. Музеј није правно лице, већ има статус музеј у саставу.
ЈИМ поседује уникатне музејске збирке, свој архив, сталну изложбену поставку, а има и издавачку
делатност.
 Просторни капацитети
Простор ЈИМ-а налази се на првом спрату зграде у улици Краља Петра 71a која припада Јеврејској
општини Београд. Зграда је саграђена 1935. године и има статус споменика културе. Музеј користи само
2
један спрат површине око 230 м , док је у истој згради, али у другом улазу простор за депо површине 75–
2
80 м . Простор се користи за: изложбе (евентуално, уз велике проблеме пошто нема опремљеног
посебног изложбеног простора), филмске и видео пројекције, промоције књига и предавања.
Установа нема обезбеђен приступ за особе које користе колица.
Техничка опремљеност
Јеврејски историјски музеј има 4 компјутера, који су умрежени, и имају приступ интернету.
Музејски фонд
У оквиру свог музејског фонда ЈИМ има две целине – музејске збирке и архив. Музејске збирке чине:
Ликовна збирка (слике, цртежи и скулптуре), Збирка медаља, значки и плакета, Збирка старе и ретке
књиге (торе, хагаде, молитвеници, рукописи, бележнице и књиге), Холокауст збирка (логорски предмети,
жуте траке и беџеви, лични предмети жртава нађени у масовним гробницама, партизанско оружје),
Археолошка збирка, Збирка Јудаике, која обухвата неколико посебних група предмета (синагогални
обредни предмети, кућни и лични обредни предмети, амулети, брачни уговори – кетубе, одећа и накит), а
посебну збирку чине предмети који су употребљавани у јеврејским породицама, било да су имали
практичну, свакодневну, или одређену обичајну функцију. 150
Музејски фонд броји 1.244 предмета груписаних у оквиру неколико музејских збирки. Етнолошка броји
700 предмета (56,27%), Археолошка 8 (0,64%), Ликовна 320 (25,72%), Историјско-уметничка 50 (4,02%),
збирка старе и ретке књиге - верске књиге, рукописи, торе, молитвеници, хагаде, 166 предмета
151
(13,34%).

150
151

Извор званична интернет презентација Музеја: http://www.jimbeograd.org/osnovna/zbirke/index.html, приступљено јуна 2012.
Извор: попуњен упитник од 6. јуна 2012.
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Приказ 60: Структура фонда по збиркама
Јеврејски историјски музеј је све збирке формирао
на основу поклона и заоставштина појединаца, као
4.02% 13.34%
Eтнолошка
и добровољне и самоиницијативне предаје
сачуваних предмета и књига од стране јеврејских
Ликовна
општина Србије и других бивших југословенских
56.27%
република.
25.72%
ИсторијскоЈеврејски историјски музеј има велики архив са око
уметничка
1.000 дужних метара грађе. Архивска грађа везана
збирка старе и
је за живот и рад Савеза јеврејских општина и
ретке књиге
појединих јеврејских општина бивше Југославије
пре Другог светског рата, јеврејску предратну штампу, грађу везану за антисемитизам и Холокауст (1941–
1945), грађу Савеза и појединих јеврејских општина из периода после 1945. године до распада
Југославије 1992. године, као и хемеротеку. Осим документације и фото-документације, архив обухвата
две електронске базе података – жртве Холокауста са територије целе бивше Југославије и јеврејске
матичне књиге Београда.152
0.64%

Aрхеолошка

 Програми и публика
Поред своје основне делатности, Музеј има своју сталну поставку, која датира из 1969-1970. године, а
организује и пратеће програме као што су: предавања, промоције књига, изложбе и пројекције
документарних филмова. Јеврејски историјски музеј учествује у манифестацији „Ноћ музеја“.
Улаз у Јеврејски историјски музеј, као и на све скупове и посебне изложбе које организује је бесплатан.
Радно време Музеја је радним данима од 9 до 16, а за публику од 10 до 14 сати.
Музеј има брошуре о музеју на енглеском и српском језику.
Музеј има развијену сарадњу са великим бројем појединаца и установа из Србије и иностранства.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у Јеврејском историјском музеју је укупно 3 запослене на неодређено време
и све три имају високу стручну спрему. С обзиром на то да се ради о музеју у саставу, у Музеју раде само
стручна лица, 2 кустоса и 1 архивиста, док административне послове везане за Музеј обавља
канцеларија Савеза.
Музеј нема запослених на одређено време, има једног хонорарног сарадника, фотографа, кога ангажује
по потреби, волонтере нема и нема потребу за таквим видом сарадње.
 Буџет
За материјално издржавање Музеја брине се оснивач, Савез јеврејских општина Србије, који је и сам
непрофитна, верска организација, са ограниченим финансијским могућностима.
 Проблеми
Установа је навеле следеће проблеме у раду: мали простор, лоши услови за рад, постоји потреба за
знатно већим и квалитетнијим простором (за сталну поставку и посебан простор за повремене изложбе,
као и за канцеларије и простор за истраживаче); техничка опрема није комплетна јер недостају јачи
компјутери, скенери, нови штампачи, и друга техничка опрема као што је дигитални фотоапарат;
недовољно средстава за материјално издржавање музеја, плате и проширење колектива; мали број
стручних лица у односу на садржаје и обим посла, и потпуни недостатак помоћног и техничког особља.

АКУД УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
Културно-уметничко друштво „Бранко Крсмановић“ основано је 1945. године са циљем да негује
културно-уметнички аматеризам и окупља студенте око уметничких ансамбала Друштва у процесу
припрема и извођења високо уметничких програма.
У оквиру друштва постоји неколико секција: Академски хор „Обилић“ Академско позориште; Ансамбл
народних игара и песама; Ансамбл народне музике. Сви ансамбли „Крсмановића“ по квалитету изведеног
програма већ деценијама превазилазе аматерске оквире, негујући високо квалитетне програме које
презентују у земљи и свету.
152

Извор званична интернет презентација Музеја: http://www.jimbeograd.org/osnovna/arhiv/index.html, приступљено јуна 2012.
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 Просторни капацитети
Друштво користи просторије Универзитета у Београду без накнаде, где има простора за одржавање
активности.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Бранко Крсмановић“ користи два умрежена рачунара и кабловски
интернет. Од остале опреме користи штампач, скенер и дигиталну камеру.
 Чланство
КУД има троје запослених. Чланарина на годишњем нивоу износи 300 динара.
Табела 36: Чланство КУД-а у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

350

340

360

Повремени
чланови

/

/

/

УКУПНО

350

340

360

Табела 37: Структура КУД-а и број чланова по секцијама
Назив секције
Академски хор
„Обилић“
Академско
позориште
Ансамбл
народних игара
Ансамбл
народне музике

Број чланова

УКУПНО

140
40
150
30
360

 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Бранко Крсмановић“ имао је укупно 308 наступа. Највише наступа
КУД је имао у Београду, и скоро подједнак број гостовања у другим градовима Србије и у иностранству.
КУД наплаћује улазнице за своје концерте. Редовна цена улазнице износи 300 динара, док студенти
имају попуст и за њих цена улазнице износи 200 динара.
Табела 38: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
Година

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број наступа
у месту у ком
је КУД
лоциран

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

90
86
80
256

2250
2150
2000
6400

8
10
10
28

НП
НП
НП
НП

7
12
5
24

НП
НП
НП
НП

Као своје најзначајније реализоване програме и активности навели су:
 Балканска свита - Академски хор „Обилић“ и Стјепко Гут у Сава центру у сарадњи са
Југоконцертом (2010);
 Гитар Арт фестивал - учешће Академског хора „Обили“ у сарадњи са Roma Simfonijeta диригент
Енио Мориконе (2009);
 125 година хора „Јединство“ - учешће Академског хора „Обилић“ (2009);
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ХКД на Сушаку - концерт Ансамбла народних игара и песама у сарадњи са организацијом
„Заједница Срба у Ријеци“ (2009);
Летњи фестивал Каиро - Концерт Ансамбла народних игара и песама у сарадњи са Opera House
Cairo (2008);
Десет дана Крсманца - Фестивал Академских позоришта (2008, 2009 и 2010).

КУД „Бранко Крсмановић“ од 1985. године организује манифестацију под називом „Десет Дана Крсманца“
која се сваке године одржава у априлу месецу. Такође, репертоар Академског позоришта друштва је
богат и разноврстан – Александар Поповић „Љубинко и Десанка“; Бранислав Нушић „Аутобиографија“;
Бела Хамваш „Рувензори“; А.П.Чехов „Галеб“; В.Шекспир „Хамлет“; Ежен Јонеско „Лекција“; В.Ђурђевић –
В.Цвејић Бре Кабаре“; Горан Стефановски „Зашто Балкан није секси“ итд.
КУД „Бранко Крсмановић“ сарађује са установама и организацијама на локалном, националном и
међународном нивоу (AITU IUTA, CIOFF, INTERCULTURE). КУД нема чланство у некој професионалној
мрежи на националном нити међународном нивоу .
 Буџет
Друштво „Бранко Крсмановић“ добија финансијску подршку из републичких и градских фондова, а
значајну ставку у буџету чине и сопствени приходи. У периоду 2008-2010. године највише средстава је
издвојено за програме, потом за плате и текуће трошкове.
Приказ 61: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 39: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

93.022,63 еур

44.894,80 еур

44.944,87 еур

7.575.000,00 дин

4.217.000,00 дин

4.630.000,00 дин

20.334,68 еур
1.655.890,00 дин
18.102,39 еур
1.474.110,00 дин
131.459,70 еур
10.705.000,00 дин

20.427,83 еур
1.918.800,00 дин
12.820,09 еур
1.204.200,00 дин
78.142,72 еур
7.340.000,00 дин

15.434,63 еур
1.590.000,00 дин
11.406,09 еур
1.175.000,00 дин
71.785,59 еур
7.395.000,00 дин

 Проблеми
КУД „Бранко Крсмановић“ је као главне проблеме у раду навео: неадекватан простор за рад у старој
стамбеној згради којој је неопходна реконструкција; дотрајала техничка, сценска опрема у Академском
позоришту; недовољна финансијска средства за покривање фиксних трошкова (два радна места, струја,
телефони, интернет); такође, постоји потреба за повећањем броја чланова друштва.
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КУД „НИКОЛА ТЕСЛА“ ГСП БЕОГРАД
Културно-уметничко друштво „Никола Тесла“ основано је 1926. године. Главни циљеви удружења су
окупљање омладине и очување традиције и културног наслеђа. У оквиру друштва постоји секција за
фолклор, народни оркестар, књижевни клуб, секција Шпанских игара, ликовна секција и мушко-женска
певачка група. Репертоар чине народне игре и песме из Србије и Македоније.
 Просторни капацитети
Друштво користи уступљен простор без накнаде. Простор је уступљен од стране ГСП Београд и у њему
не постоје услови за одржавање активности и програма.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Никола Тесла“ користи један рачунар и има приступ интернету.
 Чланство
КУД нема запослених лица, чине га стални и повремени чланови.
Табела 40: Чланство и структура по секцијама у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Назив секције

Број чланова

250

250

250

Фолклор

150

30

30

30

Народни
оркестар

20

280

280

280

Певачка група

15

Шпанске игре

20

Ликовна секција

10

Књижевни клуб

35

УКУПНО

250

Стални
чланови
Повремени
чланови
УКУПНО

 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Никола Тесла“ имао је укупно 47 наступа. Највише наступа КУД је
имао у Београду, потом у другим градовима Србије, а најмање гостовања у иностранству. КУД не
наплаћује улазнице за своје концерте и у табели је наведен приближан број публике на концертима.
Табела 41: Број наступа у периоду 2008-2010. године
година

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

7
8
7
22

1200*
1500*
1200*
3.900*

6
5
5
16

800*
700*
700*
2.200*

3
3
3
9

15.000*
25.000*
10.000*
50.000*

* приближан број публике

КУД „Никола Тесла“ сарађује са установама и организацијама: на локалном нивоу - Савез КУД-ова
Београда; на националном нивоу Савез КУД-ова Србије и на међународном нивоу – ЦИОФФ. Овај КУД
нема чланство у некој професионалној мрежи или асоцијацији на националном и међународном нивоу.
 Буџет
Друштво „Никола Тесла“ не добија финансијску подршку из републичких, градских или општинских
фондова, већ своје програме и активности реализује уз помоћ донација и сопствених прихода.
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Подаци о структури буџета овог друштва и односу расподеле средстава на програме, плате (хонораре) и
текуће трошкове нису били доступни.
Приказ 62: Извори финансирања у периоду 2008-2010. године
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 Проблеми
Као проблеме у раду чланови КУД-а „Никола Тесла“ навели су: старост костима и ношњи; недовољна
финансијска средства за потребе гостовања у иностранству; лоша сарадња са државним институцијама и
истакли потребу за стручним саветима у организацији посла.

КУД „ПЕТРОВА ГОРА - КОРДУН“
Културно-уметничко друштво „Петрова Гора – Кордун” основано је 2001. године. Главни циљ друштва је
чување, неговање и развијање културног наслеђа и идентитета Срба Крајишника. У оквиру друштва
постоји неколико секција: мушка и женска певачка група, фолклорна секција, музичка секција, етно
секција за прикупљање етно грађе и израду народне ношње, литерарна и рецитаторска секција.
 Просторни капацитети
Друштво изнајмљује просторије где нема простора за одржавање активности.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Петрова Гора - Кордун“ користи један рачунар са АДСЛ приступом
интернету.
 Чланство
КУД нема запослених лица и сталне чланове, већ повремене чланове. Подаци о чланарини нису били
јасно предочени.
Табела 42: Чланство и структура КУД-а у периоду 2008-2010. године
Стални
чланови
Повремени
чланови
УКУПНО

2008.

2009.

2010.

/

/

/

45

52

58

45

52

58

Назив секције
певачке групе

Број чланова
16

фолклор

30

музичка секција

6

етно секција

2

литерарна секција

2

рецитаторска секција

2

УКУПНО

58

 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Петрова Гора - Кордун“ имао је укупно стотину наступа и концерата.
Највише наступа КУД је имао на гостовањима у другим градовима у Србији.
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Табела 43: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
Година

Број наступа
код куће

Број
публике

2010.
2009.
2008.
Укупно:

12
11
14
37

2500
2500
3000
8.000

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији
18
22
21
61

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

5.000
8.000
/
13.000

/
1
1
2

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству
/
3.500
3.500
7.000

Као свој најзначајни пројекат навели су организацију годишње манифестације „Пјесмом, игром и
обичајима - завичају у походе“. Што се сарадње тиче, друштво негује добру сарадњу са установама и
организацијама на локалном нивоу, посебно са Одсеком за етномузикологију на Музичкој академији у
Београду и Савезом АКУД-а Београда. КУД нема чланство у некој професионалној мрежи на
националном и међународном нивоу.
 Буџет
Друштво „Петрова Гора – Кордун“ не добија финансијску подршку из републичких, градских нити
општинских фондова, већ своје активности финансира уз помоћ спонзорстава и донација. У периоду
2008-2010. године комплетна средстава издвојена су за програме овог друштва.
Приказ 63: Извори финансирања КУД-а у периоду 2008-2010. године
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Табела 44: Висина и расподела буџета КУД-а у периоду 2008-2010. године
Структура буџета
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2008.

2009.

2010.

3.438,46 еур

3.406,77 еур

3.397,56 еур

280.000,00 дин

320.000,00 дин

350.000,00 дин

/
/
/
/
3.438,46 еур
280.000,00 дин

/
/
/
/
3.406,77 еур
320.000,00 дин

/
/
/
/
3.397,56 еур
350.000,00 дин

 Проблеми
КУД „Петрова Гора - Кордун“ је као највеће проблеме у раду навео: непостојање простора за рад и
окупљање чланова, као и недостатак редовног финансирања (потребе друштва на годишњем нивоу
износе око милион динара).
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САВЕЗ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА БЕОГРАДА153
Савез културно уметничких друштава Београда основан је 1948. године. Главни циљеви Савеза су
обједињавање и координирање КУД-ова путем различитих видова делатности као што су: фестивали,
смотре, семинари, едукације у разним областима. У оквиру Савеза функционише 120 КУД-ова који
заједно броје око 30.000 до 40.000 претежно младих особа. Око 65 КУД-ова се бави само фолклором док
остала друштва имају различите друге секције. При Савезу функционише 12 ликовних клубова било да су
самостални или функционишу при неком од КУД-ова. У оквиру Савеза се налазе и самостални аматерски
хорови и самосталне аматерске балетске групе. При Савезу се налази и сервис за изнајмљивање
народне ношње.Савез културно уметничких друштава Београда има канцеларијски простор који
изнајмљује док за одржавање фестивала и својих програма користи просторе различитих установа
културе. У Савезу раде два запослена лица. За све области деловања постоје одбори, тако да постоји
одбор за народну музику, позоришну делатност, хорску делатност, балетско стваралаштво. На одборима
се доносе планови рада. Чланарина се не плаћа.Савез културно уметничких друштава Београда одржава
многобројне фестивале у различитим областима аматеризма. Фестивали су углавном такмичарског
карактера. Савез организује едукације и из области народног стваралаштва, народне игре, ликовног
ставаралаштава и семинаре за истраживаче у облати фолклора, за кореографе и уметничке руководиоце
ансамбала народних игара. Савез, годишње, организује 18 редовних манифестација и преко 200
различитих програма. Савез културно уметничких друштава Београда је делом финансиран од стране
Секретаријата за културу Града Београда. Један део средстава, углавном за одржавање програма,
добијају преко разних конкурса. Сопствени приходи такође представљају извор финансирања.
Као проблеме у раду Савез културно уметничких друштава Београда је навео мањак финансијских
средстава и мали број запослених.

АКАДЕМСКИ ХОР „COLLEGIUM MUSICUM“
Академски хор „Colegium musicum“ основан је 1971. године као удружење грађана, а на иницијативу
професора Војислава Илића. Хор чине студенткиње Факултета музичке уметности (ФМУ) у Београду. Од
оснивања до данашњих дана диригент хора је Даринка Матић-Маровић, професор емеритус на Катедри
за дириговање Факултета музичке уметности. Један од циљева хора „Colegium musicum“ je неговање и
презентација савремене српске хорске уметничке музике у земљи и иностранству. Репертоар хора
обухвата дела композитора различитих стилских епоха, од ране музике до савременог музичког
стваралаштва. Ансамбл негује духовну, пре свега православну, али и најрепрезентативнија дела
католичке музике, и световну музику, најчешће инспирисану фолклором Балкана. С обзиром на чињеницу
да хор често гостује на међународним фестивалима, треба напоменути и то да настоји да композиције
страних аутора, са којима остварује контакт у иностранству, представи и домаћој публици. На програму
се налазе дела писана за „а капела“ извођење, али и вокално-инструменталне композиције када хор
сарађује са еминентним домаћим и страним оркестрима. Висок професионални ниво и креативност овог
ансамбла инспирисала је многе композиторе да му посвете своја дела. Хор је био један од оснивача
Мокрањчеве задужбине.
Академски хор „Colegium musicum“ и Даринка Матић-Маровић добитници су бројних признања и награда,
како у Србији, тако и у иностранству.
 Просторни капацитети
Хор користи просторије Факултета музичке уметности у Београду, без накнаде, и у њима не постоје
услови за одржавање наступа.
 Техничка опремљеност
Хор користи један рачунар и кабловски интернет. Такође, располаже штампачем и скенером.
 Чланство
У Хору нема запослених лица, али постоје хонорарни сарадници – солисти и рачуновођа, као и
сарадници-волонтери (чланице хора). Иначе, током свог постојања, кроз хор је прошло преко три стотине
студенткиња ФМУ.
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Аудио запис разговора са представником Савеза од 12.12.2011.
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Табела 45: Структура хора и број чланова у свакој од секција
секција

број чланова

први сопран

10

други сопран

10

први алт

10

други алт

10

диригенти
солисти (ангажовани по пројекту)
рачуновођа
УКУПНО ЧЛАНОВА

2
5
1
48

Хор броји 40 чланица, по 10 у оквиру четири групе – први и други сопран, и први и други алт.
 Активности
Током свог постојања, Хор је одржао преко три хиљаде концерата широм земље и света. Хор је остварио
трајне снимке за Радио Телевизију Србије, Национални Радио Норвешке, РАИ (Италија), РТВ Мексико
итд. У својих 40 година постојања хор је остварио преко 200 премијерних извођења.
Као своје најзначајније наступе и активности у посматраном периоду Хор је издвојио:
 Учешће на добротворном концерту „Коло пријатељства“ у организацији Националног ансамбла
„Коло“, Коларчева задужбина (2010);
 Учешће на XXIX Међународном фестивалу православне духовне музике Бјелисток (2010);
 Учешће на свечаној прослави Дана студената „Знање нема границе“, у организацији
Универзитета у Београду, Сава центар (2010);
 Гостовање на VII Mеђународном фестивалу хорске музике у шпанској покрајни Астуриас где је по
први пут у овом делу Европе представио културу и уметност Србије (2010);
 Извођење националне химне Републике Србије и студентске химне „Gaudeamus igitur“ на
свечаном отварању Универзијаде у Београду (2009);
 Учешће на IX Интернационалном фестивалу хорова „Univarsitas Cantat“, одржаном у Познању
(2009);
 Учешће на XV Интернационалном фестивалу „Chant choral“ у Нансију (2009);
 Учешће на традиционалном концерту у оквиру Светосавске академије под називом „Први српски
потпис – Сава“, у организацији Министарства просвете у Сава Центру (2009);
 Учешће на Интернационалном хорском фестивалу у Пуебли (Мексико, 2008).
 Целовечерњи концерт одржан на позив Савеза аматера Србије, а у циљу оживљавања
традиционалне Смотре аматерских хорова у Новом Пазару (2008).
Табела 46: Број наступа хора у периоду 2008-2010. године
Година

Број наступа
код куће

Број
публике

2010.
2009.
2008.
Укупно:

9
10
10
29

НП
НП
НП
НП

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији
4
2
5
11

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

НП
НП
НП
НП

13
6
14
33

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству
НП
НП
НП
НП

*Н.п. – Нема података

У посматраном периоду Хор је највећи број наступа имао у иностанству, затим у Београду, а најмање у
другим градовима Србије.
За своје наступе Хор не наплаћује улазнице и нема евиденцију о броју посетилаца.
Добру сарадњу на локалном нивоу негује са: Факултетом музичке уметности у Београду, Београдским
универзитетом и Универзитетом уметности у Београду, Академсм ким хором „Обилић“, АКУД „Бранко
Крсмановић“, Мокрањчевом задужбином, БГО „Душан Сковран“, Симфонијским оркестром РТС-а,
Оркестром „Camerata Serbica“, Туристичким савезом Београда; на националном нивоу са: Министарством
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културе, Министарством просвете, Музичком омладином Београда и Србије, Фестивалом „Мокрањчеви
дани“ у Неготину, Удружењем композитора Србије, „Југоконцертом“, Националним ансамблом „Коло“, а
на међународном нивоу са: Српском самоуправом у Будимпешти и Српском гимназијом „Никола Тесла“ у
Будимпешти, Међународним фестивалима „A tempo“ у Подгорици и „Которарт“ у Котору, Хором
„Јединство“ у Бања Луци, и многи фестивалима на којима је Хор учествовао.
Хор нема чланство у организацијама и мрежама на националном и међународном нивоу.
 Буџет
Академски хор „Colegium musicum“ је у периоду 2008-2010. године највише средстава добио из
републичког буџета. Финансијска подршка је стигла и из Града, затим путем донација, а најмање
средстава чинили су сопствени приходи. У истом периоду за програме су утрошена скоро комплетна
средства, уз незнатна издвајања за текуће трошкове.
Приказ 64: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 47: Висина и расподела буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате/
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

Износ
2009.

2010.

61.003,10 еур

81.591,36 еур

49.083,51 еур

4.967.592,00 дин

7.663.934,00 дин

5.056.343,00 дин

/
/
1.749,73 еур
142.484,00 дин
62.752,83 евра
5.110.076,00 дин

/
/
168,43 еур
15.821,00 дин
81.759,79 евра
7.679.755,00дин

/
/
136,22 евра
14.033,00 дин
49.219,73 евра
5.070.376,00 дин

2008.

 Проблеми
Хор је као главне проблеме у раду навео: неадекватан простор за рад и складиштење документације,
архиве, нотног материјала и техничке опреме; недостатак савременијих техничких уређаја (мини тонски
студио, музичка линија, компјутер, видео камера итд); непостојање трајног финансирања и потреба за
дефинисањем статуса хора као ансамбла од националног значаја; непостојање запослених кадрова
(диригент и менаџмент); потреба за ангажовањем додатних стручних сарадника.

„РЕМОНТ“ – НЕЗАВИСНА УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА
Независна уметничка асоцијација „Ремонт“ основана је 1999. године. Главни циљеви удружења су:
подршка уметничкој продукцији; побољшање комуникације са иностранством кроз умрежавање са
сличним организацијама и рад на заједничким пројектима; трансфер знања и искуства са другим
организацијама и појединцима у региону; едукација и анимација младих уметника, историчара уметности,
културних менаџера; унапређење организације и реализације квалитетних програма.

266

 Просторни капацитети
„Ремонт“ изнајмљује простор у оквиру „Пословног простора Стари град“ и у њему се одвијају програми
удружења.
 Техничка опремљеност
„Ремонт“ користи шест умрежених рачунара и кабловски интернет. Од остале опреме користи штампач,
скенер, пројектор и дигиталну камеру.
 Чланство
Удружење нема запослених лица, али је ангажовано четворо сталних сарадника, од којих троје има
статус самосталног уметника.

Табела 48: Број активиста/киња удружења
Број
Основачи/це
Стални
активисти/киње
Повремени
активисти/киње
УКУПНО

13
4
по потреби
17

 Активности
Асоцијација „Ремонт“ не наплаћује улазнице за своје програме. На локалном нивоу сарађују са
Културним центром Београда, Домом омладине, десетак удружења грађана итд; на националном нивоу
са Градском галеријом Пожега; Народним музејем у Краљеву, са више удружења грађана; на
међународном нивоу сарађују са већим бројем организација из региона и Европе. Истакнуто је да постоји
добра сарадња са многим медијима. Повремено остварују сарадњу са Универзитетом уметности у
Београду. На националном нивоу, „Ремонт“ је учлањен у Асоцијацију НКСС.
 Буџет
„Ремонт“ добија финансијску подршку из републичких и градских фондова, а значајну ставку у буџету,
поред финансијске подршке фондација, чине и сопствени приходи удружења.
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Приказ 65: Извори финансирања у периоду 2008-2010. године

0%
2008

Република

2009

Град

Сопствени приходи

2010

Фондације

 Проблеми
Као проблеме у раду у удружење је навело: нестабилност у финансирању програма и пројеката и
компликована администрација; недовољно средстава за подмиривање текућих трошкова и набавку
техничке опреме (расвета, пројектор, столице итд).
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„ГРАФИЧКИ КОЛЕКТИВ“
Графички колектив основан је 1949. године и представља један од водећих уметничких центара у
Београду и Србији. Галерија има статус удружења грађана, а њени оснивачи су познати и афирмисани
уметници прве генерације графичара београдске Академије ликовних уметности: Бошко Карановић,
Мирјана Михаћ, Драгослав Стојановић Сип, Драгољуб Кажић и Миле Петровић. Главни циљ Галерије је
промовисање графике и различитих облика графичке уметности. Такође, Графички колектив делује као
медијатор у критичкој рецепцији овог значајног феномена у визуелним уметностима. Галерија има своју
колекцију која садржи око пет хиљада графика. „Графички колектив“ публикује каталоге, графичке мапе,
монографије итд. Галерија нема сталну поставку и једном годишње расписује позив ауторима (конкурс)
за излагање у овој галерији.
 Просторни капацитети
2
Галерија „Графички колектив“ изнајмљује простор од 55 м који се налази у центру града. Галерија нема
свој депо.
 Техничка опремљеност
„Графички колектив“ користи два рачунара који имају приступ интернету. Од остале техничке опреме
имају штампач, скенер, пројектор и дигитални фотоапарат.
 Чланство
У Галерији је стално запослена једна особа која обавља послове уредника програма и кустоса. Такође,
ангажовано је и два хонорарна сарадника, док се волонтери до сада нису укључивали у рад Галерије,
иако је наглашено да постоји потреба за таквим видом сарадње.
Графички колектив има Савет галерије који броји пет чланова. Савет бира Скупштина „Графичког
колектива“ и његов мандат траје 4 године.
 Програми и публика
„Графички колектив“ организује ликовне изложбе - самосталне, групне и ауторске изложбе реномираних,
али и неафирмисаних уметника.
Табела 49: Број изложби у периоду 2008-2010. године
Број изложби

2008.

2009.

2010.

24

23

25

Галерија организује и претеће програме – књижевне вечери, промоције и симпозијуме. Током 2009.
године, „Графички колектив“ организовао је манифестацију Међународни симпозијум „Графика на ивици“.
Галерија спроводи евалуацију својих програма, а главни показатељи на основу којих се процењује
успешност програма и пројеката су реакције стручне јавности (ликовна критика), заступљеност у
медијима и број посетилаца програма.
Табела 50: Број посетилаца Галерије у периоду 2008-2010. године
Број
посетилаца

2008.

2009.

2010.

13.100

14.500

15.250

Последње истраживање публике спроведено је 2010. године и то преко листе пријатеља „Графичког
колектива“ (листа пријатеља се формира према приступницама које посетиоци испуњавају у самој
галерији). Оглашавање се најчешће обавља путем плаката, рекламних спотова на медијима и преко
интернета (банери и социјалне мреже).
На годишњем нивоу Галерија приреди више од 20 изложби домаћих и страних уметника (Енглеска, Јапан,
Пољска, Канада, Шведска).
Галерија „Графички колектив“ има сарадњу са следећим установама – на локалном нивоу:
Културни центар Београда, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности, Музеј
примењених уметности, УЛУС, УЛУПУДС, друге галерије и музеји; на међународном нивоу: Atelier-Presse
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Papier (Канада), Ликовна академија (Кина), итд. У периоду од 2008. до 2010. године галерија Графички
колектив реализовала је партнерски пројекат - изложбу Ходе Хадади „Златно перо“ у сарадњи са
Удружењем ликовних уметника, примењених уметника и дизајнера Србије (2009).
„Графички колектив“ сарађује са Факултетом ликовних уметности и Факултетом примењених уметности
из Београда. Такође, наглашено је да постоји добра сарадња и са штампаним и електронским медијима
које извештавају о активностима Галерије. „Графички колектив“ нема чланство у некој националној, нити
међународној професионалној мрежи и асоцијацији.
 Буџет
Галерија „Графички колектив“ доставила је податке о изворима буџета само за 2010. годину. Програми
галерије добијају финансијску подршку из републичких и градских фондова, а најмањи део буџета чине
сопствени приходи галерије. Подаци о структури буџета (средствима утрошеним за реализацију
програма, плате и текуће трошкове) нису били доступни.

Приказ 66: Извори финансирања у 2010. години
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 Проблеми
У „Графичком колективу“ су навели следеће проблеме у раду: недостатак простора намењеног депоима
и складиштима; застарела техничка опрема; проблеми комуналне природе (постоји проблем непрописног
одлагања смећа уз галерију); недовољна финансијска средства за реализацију програма галерије;
постоји потреба за отварањем радног места кустоса Збирке, што би било омогућено проширењем
простора за смештај колекције „Графичког колектива“; потребно је чвршће умрежавање у међународну
мрежу галерија.
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ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Основни подаци о општини154
Општина Сурчин је најмлађа градска општина града Београда,
конституисана 24. новембра 2004. године. Налази се 20 km западно од
центра Београда и простире на површини од 220 км² или 28.485 хектара.
Својим највећим делом, на северу се граничи са општином Земун, на
истоку са општином Нови Београд. Читава западна граница општине је у
исто време и административна граница са AП Војводином, док река Сава
прави природну границу са општинама: Чукарица на југоистоку и
Обреновац на југу. Општина Сурчин обухвата 7 насељених места:
Бечмен, Бољевци, Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар и Сурчин у којима, према последњем попису из
155
2011. године, живи 42.012 становника,
У општини Сурчин постоји само 6 основних, док средњих школа нема. Од локалних медија присутни су:
ТВ Сурчин и лист „Реч“.
Градска општина Сурчин оснивач је манифестације Бојчинско културно лето и Вајарске колоније.
Своју славу, свети краљ Стефан Дечански-Мратиндан, обележава 24. новембра.
Администрација у култури
Управа Градске општине Сурчин организована је као јединствени орган са 8 унутрашњих организационих
јединица. Пословима културе бави се Одсек за општу управу и друштвене делатности, чија је
надлежност: подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине,
обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину. У тој јединици
један запослен ради на пословима образовања, културе и спорта и заштите људских права.
У оквиру Већа градске општине не постоји члан надлежан за културу нити постоје стална или повремена
радна тела надлежна за питања у култури у општини.
У време спровођења истраживања у току је била израда Стратегије одрживог развоја општине Сурчин
којом ће бити обухваћена и област културе.
Актери у култури
Од установа културе из јавног сектора на територији Градске општине Сурчин постоји Јавно предузеће за
културу и спорт које је 2007. године основала Скупштина општине Сурчин, као и удружења грађана која
се баве културом и уметношћу. Будући да је то најмлађа општина у Сурчину не постоји општинска
библиотека као део мреже Библиотеке Града Београда. Како је пре конституисања ГО Сурчин припадао
ГО Земун, тако у Сурчину постоји само огранак општинске библиотеке у Земуну.
Такође, на територији општине Сурчин налази се и Музеј ваздухопловства чији су оснивачи 10
ваздухопловних институција.
Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Сурчин су:
1. КУД „Диоген“,
2. КУД „Будућност“,
3. КУД „Шафарик“,
4. КУД „Срем“,
5. КУД „Бранко Радичевић“,
6. КУД „Слаткович“,
7. Удружење грађана „Calamus“.
Непокретна културна добра
На територији општине Сурчин налази се 12 непокретних културних добара и 5 добара која уживају
претходну заштиту.

154

Основни подаци o општини преузети су са званичне интернет презетнације општине Сурчин - http://www.surcin.rs/index.php/osurcinu/podaci, приступљено јануара 2012. године
155
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Сурчин
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

9

8

1

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

/

Археолошко налазиште

2

2

/

/

Знаменито место

1

/

1

/

УКУПНО

12

10

2

/

Културна добра од великог значаја
Споменици културе: Манастир Фенек у Јакову.
Знаменита места: Бојчинска шума у Прогару.
Културна добра
Споменици културе: Црква св. Арханђела Гаврила и Стара породична кућа Аћимовића у Прогару; Црква
св. Николе у Добановцима; Црква св. Петке у Сурчину; Црква св. Саве у Бечмену; Црква св. Вазнесења у
Јакову; Црква св. Параскеве у Бољевцима; Црква св. Јована Претече у Петровчићу.
Археолошка налазишта: Прогарски виногради у Прогару; Забран Петровчић у Добановцима.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти градске архитектуре: Mузеј ваздухопловства
Археолошка налазишта: Тврдењава у Добановцима; Мачкаловица у Бечмену.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Котобања породице
Вукасовић у Петровчићу; Котобања породице Ковачевић у Сурчину.
Финансирање културе
Из општинског буџета финанисирају се плате и текући трошкови општинске установе, тј. јавног
предузећа, затим културно-уметнички аматеризам. Од 2010. године и пројекту у култури осталих
културних актера, али не на основу јавног конкурса, и манифестације у култури чији је Општина оснивач.
Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година
2010.
2009.
2008.

Општински
буџет у
еврима
6.230.018,71
6.767.712,78
7.467.534,26

Општински
буџет у
динарима
641.786.000,00
635.695.999,00
608.094.756,00

Општински
буџет за
културу у
еврима
271.591,25
244.595,22
94.060,43

Општински
буџет за
културу у
динарима
27.978.000,00
22.975.000,00
7.659.510,00

% од укупног
општинског
буџета
4,36%
3,61%
1,26%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у односу на буџет општине
6.00%
показују континуирани раст, и то за 3,1% 2010. у
односу на 2008. годину. Структура буџета показује
4.36%
4.00%
да у посматраном периоду нема континуираног
3.61%
процентуалног увећања средстава по ставкама,
2.00%
1.26%
већ је реч о другачијој расподели буџета по
врстама трошкова.
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Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
9,88%
/
28,34%

Година
2009 .
30,99%
/
21,91%

2010.
30,06%
/
31,8%

/

/

/

61,77%
/
/
/
/
/
100%

1,39%
/
45,70%
/
/
/
100%

4,65%
1,70%
31,79%
/
/
/
100%

У оквиру Јавног предузећа за културу и спорт укупно је 7 стално запослених у области општих послова,
док су остали ангажовани по другим врстама уговора. Ниједан запослен није ангажован на пословима
културе.
Проблеми и приоритети
Према мишљењу Управе Градске општине Сурчин, три актуелна проблема у култури ове општине,
рангираних према важности су:
4. Недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у инфраструктуру,
5. Недостатак средстава за програме,
6. Недовољна подршка савременом стваралаштву.
Три приоритетне области за улагање у култури ове општине, рангираних према важности су:
4. Неговање традиције и заштита културне баштине,
5. Савремено стваралаштво,
6. Опремање установа културе.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ СУРЧИН156
Јавно предузеће за обављање делатности из области културе и спорта ГО Сурчин, основано је 2008.
године. Предузеће има следећу организациону структуру: Пословодство предузећа, Сектори предузећа:
Сектор општих послова, Сектор за културу и спорт, Сектор за угоститељство. Ово предузеће има стално
запослене и ангажоване раднике по уговору. На пословима културе нема стално запослених.
У надлежности овог ЈП-а је позоришна сала, која је, у време када је спровођено истраживање, још увек
била у процесу адаптације. То је један од разлога што ово јавно предузеће у то време није имало сталне
програмске садржаје у култури, већ периодично организоване активности као што су: књижевне вечери и
креативне ликовне радионице.

СЛОВАЧКО КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО „ШАФАРИК“
Са изградњом Словачког дома 1934. године настаје и Словачко културно – просветно друштво
„Шафарик“, са циљем да својим деловањем допринесе очувању културних традиција словачке
националне мањине и своје средине у области језика, информисаности, фолклора, музике, народне
радиности, ликовне и позоришне уметности. Друштво престаје са радом 1989. године, али неколико
година касније, 2002. године обнавља свој рад.
У оквуру СКПД „Шафарик“ делује неколико секција:
o Музичко-фолклорна,
o Певачка соло и хорска,
o Оркестар,
156

За податке о овом јавном предузећу коришћен је аудио-запис разговора са директором ЈП и руководиоцем Сектора за спорт и
културу од 9.9.2011.
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o
o
o
o
o
o

Месни одбор Матице словачке у Србији
Етно секција – Удружење жена
Спортска секција
Информативна делатност и техничка служба
Фото документација, архив и пропаганда
Литерална секција – литерално стваралаштво, издаваштво, рецитаторско-драмско

 Просторни капацитети
СКПД „Шафарик“ располаже сопственим просторијама, у оквиру којих има и простор за одржавање
различитих активности/програма.
 Техничка опремљеност
Друштво по потреби изнајмљује озвучење и осветљење, док су компјутери и остала пратећа опрема у
приватном власништву чланова Друштва.
 Запослени и чланство
У друштву нема запослених лица, већ СКПД чине стални и повремени чланови у оквиру девет секција, од
којих је најбројнија етно секција.
Табела 4: Чланство у Друштву у периоду 2008-2010. године
2008.

2009.

2010.

Стални чланови

30

30

35

Повремени
чланови

100

100

100

УКУПНО

130

130

135

Од 2007. године СКПД не наплаћује чланарину.
 Репертоар
СКПД „Шафарик“ на репертоару има 10 кореографија (сремску, банатску, буњевачку и друге). Драмске
поставке су кратке форме, двојезичне, а најзаступљенији жанр је комедија.
 Активности и публика
Друштво је у периоду од 2008. до 2010. године 15 пута наступило у месту у коме је лоцирано, док је у
истом периоду имало 45 гостовања у другим градовима у Србији и три наступа у иностранству.
Табела 5: Број наступа Друштва у периоду 2008-2010. године

Година

Број
наступа
код куће

Број
публике

2010.
2009.
2008.
Укупно:

5
5
5
15

200
200
200
600

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији
15
15
15
45

Број
публике на
гостовањи
ма

Број
гостовања у
иностранств
у

Број публике
на
гостовањима у
иностранству

500
500
500
1.500

1
1
1
3

10.000
10.000
10.000
30.000

Поред редовних наступа СКПД „Шафарик“ од 2005. године организује Народно прело – словачко,
а у сарадњи са другим удружењима, Месном заједницом и школама организује и друге манифестације:
„Распевани Срем“, „Нове музичке наде“, „Песма и проза“, Сеоску славу и манифестацију „Наш фото“.
Друштво не наплаћује улазнице за своје програме.
СКПД на локалном нивоу има сарадњу са КУД-ом Сладковић-Бољевци, ОШ Сремац и општином
Сурчин; на нивоу округа са Савезом аматера Београда, СКУД „Јанко Чмелик“ из Старе Пазове, „Детван“
из Панчева, центрима за културу, СКУД из Шида и Ердевика, СКЦ „Шафарик“ из Новог Сада; на
националном нивоу са Заводом за културу, Матицом Словачком, Националним саветом Словака,
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Фестивалом „Танцуј Танцуј“; на међународном нивоу Светско удружење Словака, Долноземски јармок,
Фестивал „Виходна и детва“ у Словачкој, СКУД „Штур“ Мелбурн из Аустралије, Онтарио Канада, Акрон
Охио УСА, Матица Словачка Илок и Ријека Хрватска, Земплин Михајловце Словачка.
 Буџет
Друштво се финансира од стране руководиоца и чланова СКПД-а.
 Проблеми
СКПД „Шафарик“ је навео следеће проблеме у свом раду: недостатак опреме и финансијских средстава.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ДУШАН ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН“157
КУД „Душан Вукасовић - Диоген“ основан је 1976. године. Зграда у којој Друштво обавља своје активности
2
је у њиховом власништву, а површина просторија које користе је између 300-400м . КУД има око 300
чланова, распоређених у фолклорну и музичку секцију (народни оркестар). Фолклорна секција се састоји
од четири дечија ансамбла, омладинског ансамбла, припремног ансамбла и ансамбла ветерана.
2
Друштво за своје наступе користи салу од 130 м у згради која је у њиховом власништву, док за веће
наступе изнајљује салу Дома културе у Студентском граду. КУД, у просеку, има између 40 до 60 наступа
годишње, од којих се око 2-3 наступа реализују у иностранству.Улаз за наступе је бесплатан. На
репертоару Друштва налази се око 15 кореографија, за која имају комплетну ношњу када је реч о првом
ансамблу, док се за чланове дечијих ансамбала ношња изнајмљује.
КУД се највећим делом финансира од спонзорства, али део прихода чине и сопствена средства од
чланарина и изнајмљивања локала која су у њиховом власништву. Чланарина износи 1.000,00 динара по
члану годишње. Турнеје Друштва делом финансирају председник Општине и општина Сурчин.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „СРЕМ“, ЈАКОВО158
КУД „Срем“ почео је са радом 1948 године, у првом изграђеном Дому културе у Јакову. Друштво има 320
чланова, распоређених у фолклорну секцију (6 ансамбала), певачку секцију и народни оркестар. Друштво
на репертоару има 16 кореографија. КУД „Срем“ за пробе користи малу и велику салу у школи у Јакову,
док за наступе користи велику спортску салу у школи, у којој организују два концерта годишње, за која
наплаћује улазнице у износу од 200,00 динара. Друштво има око 50 наступа годишње, од којих су два до
три наступа у иностранству. КУД се финансира из сопствених прихода, спонзорства, али део средстава
добија и од Општине (од 150.000,00 до 300.000,00 динара). Друштво наплаћује чланарину само за дечије
чланове и ученике школе фолклора у износу од 1.000,00 динара.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „БУДУЋНОСТ“159
КУД „Будућност“ почео је са радом 1984. године, а данас КУД има око 250 чланова распоређених у
оквиру фолклорне (шест ансамбала), музичке, певачке и драмске секције. Друштво пробе одржава у
холу биоскопа Дома културе у Добановцима. КУД на репертоару има 14 кореографија, од којих само за
шест има комплетну ношњу. КУД „Будућност“ у просеку има између 5 до 6 наступа годишње у
иностранству. Друштво се финансира из општинског буџета, из кога је за ову годину добило 320.000,00
динара, али део средстава чине и сопствени приходи од чланарина, која износи 1.000,00 динара.
Највећи проблем КУД-а је недостатак адекватног простора за вежбање. Поред простора КУД Будућност,
али и сви остали наведени КУД-ови у Сурчину истичу проблем недостатка система доделе средстава
друштвима, наводећи да се средства на конкурсима добијају преко личних познанстава, а не према
квалитету и успесима.

157
158
159

Аудио запис разговора са представником Друштва од 09.09.2011. године
Аудио запис разговора са представником Друштва од 09.09.2011. године
Аудио запис разговора са представником Друштва од 09.09.2011. године
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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „CALAMUS “, БОЉЕВЦИ160
Удружење грађана „Calamus“ основано је 2005. године и бави се социјалном политиком, културом,
младима и екологијом. Удружење за своје активности користи просторије Дома културе у Бољевцима, као
и „Стајкову кућу“, која је приватно власништво председника удружења. У „Стајковој кући“ у Бољевцима
постоји музејска поставка под називом „Бољевачка кућа са почетка 20. века“.„Calamus“ има 20 чланова.
Удружење од 2007. године организује фестивал “Позоришна смотра мале форме“ у сарадњи са
Општином Сурчин и Министарством културе и информисања Републике Србије. Друштво не наплаћује
чланарину, док улазнице за своје програме наплаћује 100,00 динара.

160

Аудио запис разговора са представником Удружења од 09.09.2011. године
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Основни подаци о општини161
Општина Чукарица налази се југозападно од старог београдског језгра, на око
3,5 км узводно од ушћа Саве у Дунав. Простире се на површини од 15.650
хектара и граничи са општинама: Нови Београд, Савски венац, Раковица,
Вождовац, Барајево, Обреновац и Сурчин. Општину Чукарица чине катастарске
општине: Чукарица, Велики Макиш, Велика Моштаница, Железник, Остружница,
Рушањ, Сремчица и Умка у којима према последњем попису из 2011. године,
162
живи 179.031 становника.
Чукарица је добила име по друмској механи Стојка Чукара из 1850. која се налазила у близини ушћа
Топчидерске реке у Саву. Баново брдо, центар Чукарице, је добило назив по књижевнику Матији Бану
који је 1861. подигао летњиковац на падинама Кошутњака. Управо je Кошутњак, парк-шума и градско
излетиште, уз Аду Циганлију, која се такође налази на територији Чукарице, највећи београдски спортски,
рекреациони и забавни центар. У подножју Кошутњака је и Београдски хиподром, на Царевој ћуприји
отворен непосредно пред почетак Првог светског рата. На ободу града је излетиште и ловиште
Липовачка шума и Ракина бара, једино природно језеро на територији Београда.
На територији градске општине Чукарица налази се 18 основних школа, од којих је једна музичка школа, 4
средње школе, од којих је једна музичка, а једна за лако ометену децу у менталном развоју, 2 високе
школе и 2 факултета.
Слава Општине Чукарица је Силазак Светог духа на апостоле, Духови (Св. Тројице), а Дан Општине
Чукарица је 30. децембар, датум када је Oпштина основана 1911. године.
У организацији ГО Чукарица по први пут је 2010. године одржана „Улица отвореног срца“, новогодишња
манифестација са културним програмом. Градска општина Чукарица додељује две награде у култури Награду „Матија Бан“, истакнутим уметницима са Чукарице и „Деретину награду“ за најбољи нови роман.
Администрација у култури
Општинска управа организована је као јединствени орган са 8 унутрашњих организационих јединица,
одељења. Послови везани за културу су у надлежности Одељења за друштвене делатности, у коме
постоји позиција Виши сарадник који се бави пословима друштвених делатности.
У оквиру Већа градске општине постоји члан надлежан за културу који у сарадњи са Одељењем за
друштвене делатности учествује у организацији културних дешавања. Као радна тела која се баве
питањима културе постоје скупштинска тела: Комисија за обележавање значајних датума из историје
Чукарице, Комисијa за заштиту споменика и спомен обележја и називе тргова и улица и Комисија за
доделу награде Матија Бан.
У време спровођења истраживања општина Општина Чукарица није имала своја локална стратешка
документа.
Актери у култури
На територији Градске општине Чукарица налазе се установе културе које је основала градска општина
Чукарица, Скупштина града Београда, Република Србија, приватне установе културе, као и удружења
грађана која се баве културом и уметношћу.
Од установа културе из јавног сектора постоје:
1. Културни центар Чукарица, оснивач ГО Чукарица,
2. Галерија „73“, оснивач ГО Чукарица,
3. Општинска библиотека „Лаза Костић“, као део мреже Библиотеке града Београда,оснивач Град
Београд,
На територији општине Чукарица налази се и архив Југословенске кинотеке, републичке установе
културе.
Приватна установа културе је Галерија „Траг“ у Сремчици.
161
162

http://www.cukarica.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=cyr, приступљено јануара 2012. године
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, приступљено јануара 2012. године
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Активна удружења грађана у култури са седиштем на територији Градске општине Чукарица су:
1. КУД „Димитрије Туцовић“,
2. ОКУД „Миломир Петровић“,
3. КУД „Светозар Марковић“, Умка,
4. КУД „Чукарица“,
5. КУД „Светолик Ранковић“,
6. КУД „Милорад Пантић“, Остружница,
7. Клуб писаца Чукарица,
8. Центар за афирмацију културу Рома,
9. Друштво Ром, Железник.
Непокретна културна добра
На територији општине Чукарица налази се 11 непокретних културних добара и 7 добара која уживају
претходну заштиту.
Табела 1: Евиденција културних добара по врстама на територији општине Чукарица
Категоризација НКД
Непокретна културна добра по врстама

културно
добро

велики
значај

изузетан
значај

Споменик културе

9

9

/

/

Просторна културно-историјска целина

/

/

/

1

Археолошко налазиште

1

1

/

/

Знаменито место

/

/

/

/

11

10

/

1

УКУПНО

Културна добра од изузетног значаја
Просторне културно историјске целине: Топчидер.
Културна добра
Споменици културе: Фабрика шећера, Радничка 3 и 3а; Црква Рођења Богородице са Борачким гробљем
у Великој Моштаници; Црква св. Николе, Јанићева кафана и Јанићеви дућани у Остружници; Основна
школа „Љуба Ненадовић“ и Стара школа у Жаркову; Зграда у улици Тургењевљевој број 1; Зграда
Ковнице новца, Пионирска 2.
Археолошка налазишта: Ледине у Жаркову.
Добра која уживају претходну заштиту
Објекти сакралне архитектуре: Црква св. Ђорђа, Кировљева 1; Црква Вазнесења у Жаркову; Црква св.
Краља Стефана Дечанског у Железнику; Црква Преображења и Умки.
Археолошка налазишта: Медовиште у Великој Моштаници.
Објекти народног градитељства, сеоска гробља и појединачни споменици: Зграда старе ваге и Стара
механа Панића у Железнику.
Финансирање културе
Поред финансирање рада установа чији је Оснивач у домену плата, програма и текућих трошкова,
Општина финанисира и инвестициона улагања, одржавање манифестација и прослава, и одваја нешто
средстав за откуп (уметничких дела, набавку књига и сл). Такође, општина суфинансира и рад културноуметничких друштава и пројекте у култури удружења, али не на основу јавног конкурса. О додели
средстава одлучују Председник општине и члан већа надлежан за област културе на основу дописа
удружења.
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Табела 2: Издвајања за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010. године
Година

Општински
буџет у
еврима

Општински
буџет у
динарима

2010.
2009.
2008.

НП
НП
НП

НП
НП
НП

Општински
буџет за
културу у
еврима
343.037,09
345.552,63
342.163,63

Општински
буџет за
културу у
динарима
35.338.000,00
32.458.000,00
27.863.000,00

% за културу
од укупног
општинског
буџета
6,01%
5,61%
4,40%

Приказ 1: Тенденција кретања буџета за културу у односу на општински буџет у периоду 2008-2010.
године
Издвајања за културу у свом укупном износу у
7.00%
односу на буџет општине у посматраном
5.61%
6.00%
6.01%
периоду показују континуирано увећање.
5.00%
У погледу структуре буџета за културу средства
4.40%
4.00%
за програме и инвестициона улагања су се у
3.00%
посматраном периоду смањивала, за текуће
2.00%
трошкове расла, а значајно су се проценутално
1.00%
повећала и средства за суфинансирање
0.00%
пројеката удружења и за манифестације.
2008

2009

2010

Табела 3: Структура општинског буџета за културу у периоду 2008-2010. године
Врста трошкова
Плате и доприноси запослених у општинским установама културе
Програми и пројекти општинских установа културе
Текући трошкови општинских установа културе
Ванредни трошкови установа културе (инвестиције, реновирање,
набавке)
Финансирање културно-уметничког аматеризма
Финансирање пројеката у култури осталих културних актера
Фестивали и манифестације у култури, градске прославе
Социјални статус уметника (социјално и здравствено осигурање)
Средства за откуп уметничких дела, набавку књига и сл...
Нешто друго (навести шта):
Укупно:

2008.
35%
20%
9%

Година
2009.
36%
13%
25%

2010.
35%
14%
22%

28%

10%

13%

2%
2%
3%
/
1%
/
100%

2%
6%
6%
/
1%
/
100%

2%
7%
7%
/
/
/
100%

Градска општина Чукарица финансира плате 14 стално запослених у установама културе чији је оснивач.
Њихова образовна структура показује да 35,71% има високу, 14,28% вишу, а 50% средњу стручну
спрему.
Табела 4: Број и структура запослених у установи култури Градске општине Чукарица
Укупан број запослених
14

Мушки
1

Женски
13

ОШ
-

ССС
7

ВШ
2

ВСС
5

Мр/Др
-

Стручно образовање и усавршавање запослених у култури и уметника и уметница са своје територије
подржава омогућавањем студијских боравака у иностранству, похађање семинара, конференција,
предавања, курсева, и кроз организовање радионица, летњих школа, уметничких колонија.
Проблеми и приоритети нису наведени.
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ГАЛЕРИЈА '73163
Галерија '73 основана је 1973. године, а 2002. године оснивачка права преузима Градска општина
Чукарица. У Галерији се излажу дела домаћих и страних савремених уметника у области ликовних и
примењених уметности, нових медија (видео радови, инсталације, перформанси...), а одржавају се и
ауторске изложбе кустоса. Галерија расписује јавни конкурс за сваку излагачку сезону, а избор радова
врши Уметнички савет. Током године, у просеку се одржи 24 самосталних изложби. Организује се и
групна изложба „Погледи“ на којој излажу уметници који нису добили термине за самосталне изложбе, а
прошли су селекцију Уметничког савета. Галерија је организатор „Чукаричког ликовног салона“ који се
одржава сваке године и траје око месец дана. Поред ликовног програма у галерији се одржавају
књижевне и музичке вечери, предавања и радионице. У финансирању програма Галерије, поред
Оснивача, значајно учествује Секретаријат за културу града Београда. Галерија има 3 запослена,
директорку и 2 организатора програма.

БИБЛИОТЕКА „ЛАЗА КОСТИЋ“
Корени Библиотеке на Чукарици везују се за 1903. годину када је у Жаркову основана социјалистичка
читаоница на иницијативу земљорадника Рада Спасеновић из Жаркова. Континуирани рад чукаричке
библиотеке почиње 1945. године, а од 1950. године Библиотека добија име „Лазо Кочовић“. Оснивањем
општине Раковица 1976. године, део чукаричке мреже библиотека са територије општине Раковица,
припао је новооснованој библиотеци у Раковици. Године 1989. библиотека „Лазо Кочовић“ интегрисана је
у Библиотеку града Београда. Од 1995. године носи име песника Лазе Костића.
Поред централног одељења чукаричка Библиотека има и неколико огранака: „Прометеј“, „Ђура Јакшић“ у
Железнику, „Бранко Ћопић“ у Жаркову (привремено затворен), „Душко Радовић“ на Цераку, Огранак у
насељу Рушањ (огранак до даљег привремено затворен).
 Просторни капацитети
Библиотека изнајмљује простор уз накнаду. Зграда у којој се налази централно одељење је саграђена
2
1960. године. Укупна површина простора је 210 м². Библиотека има читаоницу површине 40 м , са 5
столова и 10 места за седење. Нема простора за јавне програме.
Техничка опремљеност
Библиотека има 13 компјутера који су умрежени и имају приступ интернету, а корисницима су доступна 2
компјутера.
 Библиотечки фонд
Укупан број наслова у оквиру библиотечког фонда је 27.719. Од тог броја, 22,57% су наслови на српском
језику, 16,35% на енглеском језику, 4,79% на француском, 3,33% на руском, 2,42% на немачком, 1,37% на
шпанском и 13.625 на осталим језицима.
Укупан број јединица 30.262, а структура библиотечког фонда према броју јединица показује да је
највише белетристике 14.094 (46,57 %), стручне и научне књиге 13.625 (45,02 %), 2.533 дечије књиге (8,37
%), а 0,03% чини завичајни фонд.
Приказ 2: Структура библиотечког
фонда

Приказ 3: Број набављених
издања у периоду 2008-2010. године
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Број набављених издања у посматраном периоду варира. 2008. године набављено је највише издања.
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Приказ настао на основу званичне интернет презентације Установе http://www.galerija73.com/vesti.html, (приступљено маја 2012.
године) и аудио-записа разговора са директорком Галерије од 25.10.2011.
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 Програми и корисници
У оквиру културно-образовне делатности Библиотека организује изложбе књига и радионице. У периоду
од 2008. до 2010. године укупно је у Библиотеци одржано 36 изложби и 6 радионица.
Приказ 4: Број програма према врстама у периоду 2008-2010. године
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Библиотека је у периоду 2008-2010. године организовала за децу радионицу креативног читања и писања
„Чаролија читања“ која обухвата циклус од седам тематских радионица на којима деца уче да боље
разумеју текстове које читају и да користе књигу као основни „алат“ знања, као и да савладају технику
брзог читања. Радионица се одржава током летњег и зимског распуста. Такође, током летњег и зимског
школског распуста одржавају се и радионице за младе „Све је лако кад знаш како“, мала школа
одрастања која обухвата циклус од десет радионица, где се кроз глуму, цртање и различите активности
учесници уче комуникацији, конструктивном решавању сукоба и проблема са нагласком на подстицање и
развој самопоуздања. За најстарију популацију постоји програм Електронска писменост за старије од 65
година у оквиру кога полазници стичу основе рада на рачунару.
Библиотека има развијену сарадњу са школама кроз програмску активност и организоване уписе ђака у
библиотеку.
Табела 5: Структура уписаних чланова Библиотеке тенденција кретања броја чланова по
категоријама у периоду 2008-2010. године
Категорија
Деца до 14 година
Средњошколци
Студенти
Одрасли
Укупно

2008.
827
1.014
505
2.284
4.630

Број
2009.
2.991
852
521
2.377
6.741

2010.
4.530
696
568
2.277
8.071

Приказ 5: Структура уписаних чланова Библиотеке у 2010. години и тенденција кретања укупног
броја уписаних чланова у периоду 2008-2010. године
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Структура чланства Библиотеке показује да је највише уписаних чланова из категорије деце
основношколског узраста, затим одрасли, средњошколци и на крају студенти.
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Приказ 6: Тенденција кретања броја чланова по категоријама у периоду 2008-2010. године
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Најизраженији раст броја уписаних чланова Библиотеке у посматаном периоду је међу категоријом деца
до 14 година старости, раст се бележи и међу студентима, док код категорије средњошколци број
уписаних чланова опада. Када је реч о кретању укупног броја уписаних чланова Библиотеке, уочава се
континуиран раст у посматраном периоду.
 Запослени
Закључно са 2010. годином, у чукаричкој библиотеци је 17 стално запослених, од којих су 7 библиотекара
(висока стручна спрема), 3 виша књижничара (виша стручна спрема), 4 књижничара (средња стручна
спрема) и 3 техничког особља.
 Проблеми
Библиотека је навела следеће проблеме у раду: нефункционални и претесни простори; 2 огранка не
раде.

OМЛАДИНСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ“
Омладинско културно уметничко друштво „Миломир Петровић“ основано је 1969. године. Главни циљ
Друштва је рад на очувању традициналне игре и песме. У оквиру Друштва постоје три секције –
фолклорна, певачка и музичка.
 Просторни капацитети
Друштво користи изнајмљен простор у оквиру кога нема капацитата за одржавање јавних наступа.
 Техничка опремљеност
Омладинско културно-уметничко друштво „Миломир Петровић“ располаже са једним компјутером који
има приступ интернету.
 Чланство и кадрови
У Друштву нема запослених лица, већ ОКУД чине чланови секција. Друштво броји 235 чланова.
Фолклорна секција је најбројнија.
 Репертоар
Репертоар Омладинско културно уметничког друштва „Миломир Петровић“ су: Игре из Србије, Ваљевка,
Шопске игре, Игре из Врања са Чочеком, Игре из околине Лесковца, Шокачке игре, Гламочко немо коло,
Игре из Босне, Влашке игре, Игре из Македоније, Игре из Баната, Игре из околине Ниша „Нишава“,
Српске игре из Војводине.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године ОКУД „Миломир Петровић“ је укупно имао око 28 наступа. Највише
наступа ОКУД је имао у Београду а најмање у иностранству. Друштво је у наведене три године имао по
један наступ у иностранству.
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Табела 6: Број наступа ОКУД-а у периоду 2008-2010. године
година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број гостовања
у другим
градовима у
Србији

Број
публике на
гостовањим
а

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

2010.
2009.
2008.
Укупно:

4*
6*
15*
25*

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

1
1
1
3

Н.п
Н.п
Н.п
Н.п

* приближан број публике, Н.п – нема података

Друштво за своје наступе не наплаћује улазнице. ОКУД „Миломир Петровић“ је навео сарадњу са школом
и Општином.
 Буџет
Друштво се у потпуности финансира из сопствених прихода осим у 2008. години када је један део
средстава добило од Града. Друштво није навело структуру буџета у наведене три године.
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Приказ 7: Извори финансирања ОКУД-а у периоду 2008-2010. године
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 Проблеми
Као проблеме у раду ОКУД „Миломир Петровић“ је навео запуштеност простора за рад коме је потребно
реновирање. Потребно је набавити нове ношње и техничке уређаје. Такође, проблем представља и
недовољно финансирање од стране Града и нередовна уплата чланарина.

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
Културно уметничко друштво „Димитрије Туцовић“ основано је 1978. године. У оквиру Друштва постоје
четири секције – фолклорна, плесна, музичка (народни оркестар) и хор.
 Просторни капацитети
Друштво користи изнајмљен простор у оквиру кога нема капацитата за одржавање јавних наступа.
 Техничка опремљеност
Културно-уметничко друштво „Димитрије Туцовић“ располаже са два компјутера који имају приступ
интернету.
 Чланство и кадрови
У Друштву су запослена две лица, а КУД чине стални и повремени чланови секција. Фолклорна секција је
најбројнија.
Табела 7: Чланство у КУД-у у периоду 2008-2010. године
Стални чланови

2008.
250

2009.
250

2010.
250

Повремени чланови

230

270

300

УКУПНО

480

520

550
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 Репертоар
Чланови Културно-уметничког друштва „Димитрије Туцовић“ изводе игре из свих крајева Србије.
 Активности и публика
У периоду од 2008-2010. године КУД „Димитрије Туцовић“ је укупно имао 150 наступа. Највише наступа
КУД је имао у Београду а најмање у другим градовима у Србији.
Табела 8: Број наступа КУД-а у периоду 2008-2010. године
година

Број наступа
код куће

Број
публике

Број
гостовања у
другим
градовима у
Србији

50
40
30
120

12.000*
15.000*
10.000*
37.000*

4
3
5
12

2010.
2009.
2008.
Укупно:

Број публике
на
гостовањима

Број
гостовања у
иностранству

Број публике
на
гостовањима
у
иностранству

1.000*
900*
1.500*
3.400*

7
6
5
18

20.000*
15.000*
15.000*
50.000*

* приближан број публике

Друштво за своје наступе наплаћује улазнице које се крећу од 300 до 400 динара.
КУД „Димитрије Туцовић“ наводи сарадњу на локалном новоу са Савезом КУД-ова Београда, Савезом
бораца, Савезом пензионера, децом ометеном у развоју.. На нивоу округа, Друштво остварује сарадњу
са Културним центром из Пожаревца, Културним центром из Врњачке бање, а на националном нивоу са
удружењима и КУД-овима који су организатори сабора и смотри фолклора. Друштво, такође остварује
сарадњу на међународном нивоу са градовима чији су гости на фестивалима.
КУД је члан Удружења кореографа Србије и Савеза КУД-ова Београда док је на међународном нивоу
члан организације CIOFF, IOV и CID.
 Буџет
Друштво се највећим делом финансира из сопствених прихода, а један део средстава добија од Града,
општине Чукарица и донација. Буџет Друштва континуирано опада од 2008. године. У наведене три
године највише средстава је издвојено за програме па потом за плате и хонораре.
Приказ 8: Извори финансирања и структура буџета КУД-а у периоду 2008-2010. године
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Табела 9: Висина и Структура буџета КУД-а у периоду 2008-2010. године
Износ

Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или хонораре
(бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
40.524,71 еур
3.300.000,00 дин
14.736,26 еур

2009.
35.132,28 еур
3.300.000,00 дин
14.904,61 еур

2010.
26.209,75 еур
2.700.000,00 дин
15.531,70 еур

1.200.000,00 дин
9.824,17 еур
800.000,00 дин
65.085,14 еур
5.300.000,00 дин

1.400.000,00 дин
11.710,76 еур
1.100.000,00 дин
61.747,65 еур
5.800.000,00 дин

1.600.000,00 дин
14.560,97 еур
1.500.000,00 дин
56.302,43 еур
5.800.000,00 дин
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 Проблеми
Као проблеме у раду КУД „Димитрије Туцовић“ је навео потребу за сопственим простором за рад и
недовољно финансирање.

ЦЕНТАР ЗА АФИРМАЦИЈУ КУЛТУРЕ РОМА
Удружење „Центар за афирмацију културе Рома“ основано је 2009. године. Главни циљ удружења је
креирање културне политике Рома.
 Просторни капацитети
Центар изнајмљује просторије у оквиру пословног простора општине Чукарица у којем одржава своје
програме.
 Техничка опремљеност
Удружење користи четири рачунара који су умрежени и имају приступ интернету (АДСЛ). Располажу и
осталом техничком опремом (штампач, скенер, пројектор, дигитална камера и фотоапарат).
 Чланство и кадрови
У Центру нема запослених лица, већ га чине стални и повремени чланови и активисти.
Табела 10: Број чланова Центра за афирмацију културе Рома
Број
10

Оснивачи/це
Стални активисти/киње

120

Повремени активисти/киње

200
330

УКУПНО

 Активности и публика
Као своје најзначајније реализоване пројекте и активности навели су:
 Позоришна представа реализована 2010. године у сарадњи са Ромским културним центром;
 Имплементација блутут технологије на општини Звездара из 2010/2011. године у партнерству са
том општином.
У Центру не наплаћују улазнице за своје програме. Истакнуто је да имају развијену сарадњу са другим
установама и удружењима из области културе на свим нивоима, као и са медијима и школама (на
територији општине Чукарица). Удружење није члан ниједне мреже или асоцијације на националном и
међународном нивоу.
 Буџет
Пројекти и програми Центра за афирмацију Рома највећим делом финансирани су од стране фондација,
а у мањој мери из градског и општинског буџета. У периоду 2009-2010. године комплетна средства
утрошена су за програме и активности Центра.
Приказ 9: Извори и структура буџета у периоду 2009- 2010. године
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Плате
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Текући трошкови

Табела 11: Висина и структура буџета у периоду 2009-2010. године
Износ

Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)

2008.
/
/
/

2009.
21.292,29 еур
2.000.000,00 дин
/

2010.
43.682,92 еур
4.500.000,00 дин
/

/
/
/
/
/

/
/
/
21.292,29 еур
2.000.000,00 дин

/
/
/
43.682,92 еур
4.500.000,00 дин

Остали/текући трошкови
Укупно

 Проблеми
У упитнику нису наведени проблеми са којима се ово удружење сусреће у свом раду.

КЛУБ ПИСАЦА „ЧУКАРИЦА“
Клуб писаца „Чукарица“ основан је 1971. године. Главни циљеви Клуба су окупљање писаца и песника, и
помоћ истима у представљању њиховог стваралаштва кроз разне књижевне манифестације. Такође,
један од циљева је и учешће чланова Клуба у свим акцијама од опште користи (педагошке, хуманитарне
итд.).
 Просторни капацитети
Удружење изнајмљује простор у оквиру пословног простора општине Чукарица, док салу у којој чланови
Удружења организују књижевне вечери, користе бесплатно.
 Техничка опремљеност
Клуб писаца „Чукарица“ нема ниједан компјутер.
 Чланство и кадрови
У Удружењу нема запослених лица, већ га чине стални и повремени активисти.
Табела 12: Чланство у Клубу писаца „Чукарица“
Број
Оснивачи

/

Стални активисти

40

Повремени активисти

30

УКУПНО

70

 Активности и публика
У 2010. године Клуб је организовао пројекат „Школама у походе“ који је подразумевао одржавање часова
поезије у основним школама на Чукарици а 2009. године Клуб је издао часопис „Ада“ у коме су објављене
песме и приче чланова и пријатеља Клуба. У 2010. години Клуб је организовао манифестацију
„Сусретање“. Удружење за своје пројекте не наплаћује улазнице. Клуб наводи сарадњу на локалном
новоу са Културним центром Чукарица и Галеријом 73. На нивоу округа, Клуб остварује сарадњу са
књижевним клубовима из Београда. Удружење, такође остварује сарадњу на националном нивоу са
књижевним клубовима из разних градова Србије и међународном нивоу са градовима из Републике
Српске.
 Буџет
Клуб се највећим делом финансира преко донација и спонзорства. Једним делом Клуб се финансира и
преко сопствених прихода. Удружење није навело своје изворе финансирања за 2009. годину. Буџет
Удружења је осцилирао од 2008. до 2010. године. У наведене три године највише средстава је издвојено
за програме па потом за текуће трошкове.
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Приказ 10: Извори финансирања и структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 13: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
614,01 еур
50.000,00 дин
/

Износ
2009.
670,71 еур
63.000,00 дин
/

2010.
388,29 еур
40.000,00 дин
/

/
184,20 еур
15.000,00 дин
798,21 еур
65.000,00 дин

/
340,68 еур
32.000,00 дин
1.011,38 еур
95.000,00 дин

/
291,22 еур
30.000,00 дин
679,51 еур
70.000,00 дин

 Проблеми
Као проблеме у раду Клуб писаца „Чукарица“ је навео следеће: неадекватан простор за рад; недостатак
компјутера, штампача, камера, фотоапарата, микрофона, озвучења и недовољно финансирање.

ГАЛЕРИЈА „ТРАГ“
Галерија „Траг“ je почела са радом у октобру 2006. године.
 Просторни капацитети
Галерија се налази у објекту који је подигнут 2006. године. Простор који Галерија користи је у њеном
власништву. Објекат нема приступ особама са инвалидитетом. Галерија има један изложбени простор са
2
2
око 220 м изложбене површине. Укупна површина простора који Галерија користи је 230 м а Галерија
поседује и свој депо.
 Фонд
Галерија нема свој фонд.
 Техничка опремљеност
Галерија „Траг“ располаже са два компјутера која имају приступ интернету.
 Чланство и кадрови
Галерија „Траг“ има једну запослену особу на неодређено време и два волонтера која учествују у раду
Галерије. Савет Галерије се састоји од пет чланова, од којих је један члан историчар уметности док су
остала четири члана уметници. Савет Галерије бира директор Галерије.
 Активности и публика
Галерија приређује изложбе у области ликовне и примењене уметности (вајарске) реномираних
уметника, студената и дечијих радова. Такође организује и пратеће програме као што су предавања,
књижевне вечери, промоције, трибине, концерте и радионице. Галерија је организатор манифестације
„Сусрети школа" која постоји од 2007. године и која окупља децу Чукарице. Расписује се ликовни и
литерарни конкурс са темама по узрасту од I – IV и од V – VIII разреда. Тема ликовног конкурса је
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слободна. И једне и друге радове прегледа професионални жири. Ликовни радови су изложени у
Галерији. Награде, књиге, додељују се на завршној приредби коју приређују деца из школа учесница.
Галерија је такође и организатор манифестације „Народна изложба минијатуре" која се одржава од 2009.
године. Један од програма намењен младима у периоду од 2008. до 2010. године је био циклус трибина
„Живот младих у предграђу Београда" који је обухватао представљање Канцеларије за младе Чукарице,
представљање Клуба младих Сремчице и интерактивне трибине о избору професије. Такође, у оквиру
циклуса трибина „Живот младих у предграђу Београда" представљен је и Дом за децу и омладину са
специјалним потребама у Сремчици. Галерија је организовала и програме намењене старијој популацији
као што је интерактивна трибина „Проблеми трећег доба" која је одржана са члановима Друштва
психолога Србије. Галерија има сталну поставку а укупно је у периоду од 2008-2010. године организовано
24 изложбе. У периоду од 2008-2010. године Галерија је организовала укупно 22 трибине, 2 радионице и
7 осталих пратећих програма.
Приказ 11: Број изложби и других програмских садржаја у периоду 2008-2010. године
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Укупан број посетилаца Галерије у периоду 2008-2010. године износи око 4.500. Галерија не наплаћује
улазнице за своје програме.
Приказ 12: Тенденција кретања броја посетилаца у периоду 2008-2010. године
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Уметничка галерија „Траг“ наводи сарадњу на локалном нивоу са Галеријом 73 и Етнографским музејом у
Београду док на националном нивоу има сарадњу са Музејом на отвореном Старо село, Сирогојно и
Културним центром „Шабац".
 Буџет
Галерија не наводи изворе финансирања. Буџет Галерије континуирано расте у наведене три године а
највише средстава је издвојено за програме па потом за текуће трошкове.
Приказ 13: Структура буџета у периоду 2008-2010. године
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Табела 14: Висина и структура буџета у периоду 2008-2010. године
Ставка
Средства за реализацију
програма/пројеката
Средства за плате или
хонораре (бруто износи)
Остали/текући трошкови
Укупно

2008.
око 4.912,09 еур
око 400.000,00 дин
/
/
око 2.456,04 еур
око 200.000,00 дин
око 7.368,13 еур
око 600.000,00 дин

Износ
2009.
8.516,92 еур
800.000,00 дин
/
/
2.129,23 еур
200.000,00 дин
10.646,15 еур
1.000.000,00 дин

2010.
9.707,31 еур
1.000.000,00 дин
/
/
2.310,34 еур
238.000,00 дин
12.017,66 еур
1.238.000,00 дин

 Проблеми
Као проблем у раду Галерија „Траг" је навела потребу за сталним изворима финансирања, ради
функционисања Галерије и реализације програма и проширења програмске шеме.
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Прилог 1
Списак преосталих активних удружења у култури 164
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Београдски гудачки оркестар „Душан Сковран“,
Музичка омладина Београда,
Удружење грађана „ProArtOrg“,
Камерни оркестар „Гудачи Св.Ђорђа“,
ДДТ Креативни центар за покрет,
Интердисциплинарно друштво Етномузиколога (ИДЕМ),
Удружење „Културна периферија“,
Удружење грађана београдски камерни оркестар „Љубица Марић“,
Центар за интерактивну уметност „In stage organization“,
Удружење мултимедијалних уметника „Auropolis“,
Dance Council - Савет за игру Србије,
Удружење грађана „Аrte mreža“,
Удружење грађана „Belgradeyard sound system“,
Центар за рану музику „Ренесанс“,
Београдски камерни хор,
Удружење „Guitar Art“,
Друштво за анимацију и развој дечјег драмског стваралаштва,
Удружење грађана „Поглед у свет“,
Удружење грађана „Београдски врабац“,
Центар за развој савремене уметности „Хоп-ла“,
Kulturklammer - Центар за културне интеракције,
Студио за рану музику,
Центар за очување наслеђа Косова и Метохије „Mnemosyne“,
Удружење грађана „Via centar“,
ТКН - Центар за теорију и праксу извођачких уметности,
Омен театар,
Друштво ветерана фолклора „Споменар“,
Организација за промоцију издавачке и позоришне делатности „Армон“,
Хор „Canticum Novum“,
Удружење грађана „Art manifest“,
Удружење грађана „Digit Group“,
Београдски афористичарски круг,
Удружење грађана „Креативно истраживање“,
„Студио“ - Центар за културну едукацију,
Удружење грађана „Нова идеја“,
Удружење „Мултикултиватор“,
Удружење „Ринг ринг“,
Удружење грађана „Поглед у свет“,
Центар за визуелне комуникације и издаваштво „Квадрат“,
Бетон хала театар,
Документациони центар „Васко Попа“,
Belgrade Dixieland Orchestra,
Центар за филмску уметност „Art & Popcorn“,
Удружење грађана „Комуникација“,
Центар за културне иницијативе „Култура“,
НВО „Bazzart“,
Студио за сценску уметност БНП,
Удружење ЦЕНУ,
Студиострип/Космопловци.

164

Наведени списак односи се на удружења у култури са којима нисмо успели да остваримо контакт или нисмо добили повратне
информације о удружењу.
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