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Центар за културу „Вељко Дугошевић“ 

Кучево 

Број: 19 

Датум: 21.01.2014. године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ КУЧЕВО 

ЗА 2013. ГОДИНУ 

  

Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево у 2013. години радио је 

у сарадњи са локалном заједницом и у складу са програмским, кадровским, 

техничким и финансијским могућностима Установе. 

Осим за редовну делатност, простор Центра за културу Кучево повремено је 

коришћен од стране удружења грађана и других организација. Стални 

корисници простора у Центру за културу су фитнес група, кик бокс клуб, 

Телевизија Кучево, Дечји хор „Иван и његови клинци“, Школа рока и у 

простору атељеа сликар Лазар Лазовић. 

... 

 У самој Установи је урађена адаптација појединих просторија. У једној 

канцеларији је постављен ламинат и окречено је, а у две просторије су 

замењени стари портали са новим алуминијумским, чиме се постиже знатна 

уштеда у грејању. 

 Купљена су два комплетна рачунара, штампач и једне велике 

мердевине.  

 

... 

 Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево је корисник буџетских 

средстава у највећем делу, а у мањем делу се финансира од стране спонзора 

и донатора. 

Центар за културу у циљу побољшања пословања ради на бољој 

информисаности грађана о квалитету и садржају програма који се реализују 

(веб презентација, друштвене мреже, тв и радио огласи, итд).  

 

... 

Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево је издавач и оснивач 

билтена за информисање КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ. Садржај новина чине 

актуелна дешавања из свих области живота значајна и занимљива за 

грађане. Редакцију води Јасмина Благојевић, директор Центра за културу, 

као главни и одговорини уредник. 

... 

Програм Установе, као и ранијих година,  био је пре свега опредељен 

ка аматеризму у разним областима стваралаштва и за све старосне 
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категорије, са акцентом на наше млађе суграђане, њихове потребе и 

интересовања. То се посебно види из броја наступа Фолклорног ансамбла 

Центра за културу Кучево.  

Најзначајнија програмска активност сваке године, па тако и у 2013, 

било је одржавање 46. Смотре изворног народног стваралаштва „Хомољски 

мотиви“1 и 22. Фестивала телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ2.  

 

 

 

Јануар 2013. године 

- Новогодишњи концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево 

у Дубокој; 

- Божићни концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево у 

Церовици; 

- Дочек Нове године по јулијанском календару на Тргу испред Центра за 

културу Кучево (наступ Фолклорног ансамбла Центра за културу 

Кучево и техничка подршка); 

- Књижевно вече - трибина Милована Дрецуна. 

 

Фебруар 2013. године 

- Пројекција филма „Zeitgeist“ – „Дух времена“; 

- „Слово о љубави“, песничко вече чланова Књижевног клуба „Стева 

Раичковић“ поводом Дана заљубљених; 

- Додела плакете „Велика Жанка“ глумици Наташи Нинковић у 

Београду; 

- Књижевни конкурс „Стазама Стевановим“; 

- Ликовна изложба скулптура „Дрво као форма“ аутора Фадиља Бујупија 

из Мајданпека. 

 

Март 2013. године 

- Продајна изложба Лазара Лазовића; 

- Књижевно вече – Сергеј Станковић. 

 

Април 2013. године 

- Општинско такмичење рецитатора; 

- 3. Сајам пчеларства у Новом Саду, наступ Фолклорног ансамбла 

- Курсаџије: „Баба Јагода“, позоришна представа 

- Регионално такмичење рецитатора у Жагубици; 

- Наступ млађе групе Фолклорног ансамбла у Геронтолошком центру, 

поводом Ускрса; 

- Учешће Фолклорног ансамбла на такмичењу у Ваљеву на Фестивалу 

„Златни опанак“. 

                                        
1 Извештај 46. Смотре „Хомољски мотиви“ у Прилогу 1. 
2 Извештај 22. ФЕСТЕФ-а у Прилогу 2. 
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Мај 2013. године 

- Концерт Александре и Немање, финалиста ТВ шоу програма „Ја имам 

таленат“ 

- Учешће Дечје фолклорне групе из Нереснице на Регионалној смотри 

дечјег изворног стваралашта „Крени коло да кренемо“ у Божевцу 

(друго место) 

- Прослава 30 година Предшколске установе „Лане“ у Кучеву (техничка 

подршка за коктел, изложбу и приредбу). 

Јун 2013. године 

- Општинска смотра дечјег изворног стваралаштва; 

- Концерт Радета Јоровића и Фолклорног ансамбла ЦЗК; 

- Наступ Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево у Бољевцу, на 

Сабору „Црноречје у песми и игри“; 

- Учешће Дечје фолклорне групе из Нереснице на републичком 

такмичењу у Ратини код Краљева (прво место); 

- Наступ млађе фолклорне групе у Основној школи Кучево; 

- Почетак припрема за 46. Смотру изворног народног стваралаштва 

„Хомољски мотиви“; 

- Наступ Фолклорне групе из Нереснице на манифестацији „Врело 

Хомоља“ у Жагубици. 

Јул 2013. године 

- Наступ фолклорне групе из Нереснице у Гложани поводом Дана 

борца; 

- Наступ Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево на 

манифестацији „Културно лето“ у Сокобањи; 

- Наступ Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево на 

међународном фестивалу фолклора „Вршачки венац“ у Вршцу; 

- Концерт Фолклорног ансамбла „Златна капија“ из Москве. 

Август 2013. године 

- Биоскопска пројекција 3Д филмова; 

- 12. „Браничевска палета“, колективна изложба нашег краја; 

- Концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу у Кладову; 

- Телевизијска емисија „Жикина шаренца“ из Кучева; 

- 46. Смотра изворног народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ 2013. 

Септембар 2013. године 

- Издавачка делатност – објављен роман  „Рингишпил звани живот“; 

- Наступ Дечје фолклорне групе из Нереснице на „Стишком поселу“ у 

Малом Црнићу; 

- „Хомољске такмичарске игре“; 

- Учешће Александре Потколзин и Милана Вишњића на песничким 

сусретима „Рамски сутони“; 
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- Концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу на манифестацији 

„Смедеревска јесен“; 

- Хомољске такмичарске игре; 

- Промоција романа „Рингишпил звани живот“, ауторке Јасне Јармаз 

Дејић; 

- Балетска представа за децу „Лабудово језерце“. 

Oктобар 2013. 

- Позоришна представа за децу „Весело позорје“ у ОШ „Угрин 

Бранковић“ Кучево; 

- Позоришна представа „Ко пева зло не мисли“, продукција „Балкан 

нови покрет“; 

- Промоција хране у Новом Бечеју – Далиборка Винкић; 

- Концерт Градског ансамбла народних игара из Пожаревца; 

- Књижевно вече „Под маскама“, учествовали Давор Радуљ, Сергеј 

Станковић и Марко Цветковић; 

- 22. Фестивал телевизијског етнолошког филма ФЕСТЕФ 2013. 

Новембар 2013. 

- Аудиција за нове чланове Фолклорног ансамбла Центра за културу 

„Вељко Дугошевић“ Кучево; 

- 12. Позоришне свечаности „Жанки у част“ у Раброву; 

- Концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу у Раброву; 

- Наступ Фолклорног ансамбла за Дан школе у Кучеву; 

- Концерт Ђорђа Марјановића и Дечјег хора „Иван и његови клинци“; 

- Учешће Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево у снимању 

две емисије „Једна песма једна жеља“ на Happy Телевизији; 

- Песници у Великом Градишту. 

Децембар 2013. 

- Промоција књиге „Српско срце Јоханово“ Веселина Џелетовића; 

- 3Д Биоскоп, Пројекција филма за децу „Штрумпфови“; 

- 3Д Биоскоп, Пројекција филма „Војна академија 2“; 

- Додела Плакете „Жанка Стокић“ за најбоље глумачко остварење 12. 

Позоришних свечаности „Жанки у част“; 

- Концерт „Сачувано од заборава“ Данијеле Предић са гостима; 

- Концерт Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево у 

Геронтолошком центру у Кучеву поводом предстојећих празника; 

- Промоција књиге „Душа уздаха“, песникиње Радмиле Станковић; 

- Позоришна представа за децу „Звездана стаза до Деда Мраза“ у ОШ 

„Угрин Бранковић“ Кучево; 

- Концерт Дечјег хора „Иван и његови клинци“ у Голупцу. 

- Отварање изложбе и додела награђенима на на традиционалном 

новогодишњем конкурсу за децу предшколског и школског узраста; 
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- Новогодишњи хуманитарни концерт за вишедетне породице Миодрага 

Мише Траиловића; 

- Дружење за децу из хранитељских породица поводом новогодишњих 

празника – техничка подршка; 

- Позоришна представа и додела новогодишњих пакетића за децу 

запослених у ОУП Кучево – техничка подршка; 

- Влашко вече – „Хомољска забава“ у хотелу Рудник, наступ Фолклорног 

ансамбла Центра за културу Кучево. 

 

 

Центар за културу Кучево 

Директор 

Јасмина Благојевић 
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Прилог 1. 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
46. СМОТРЕ ИЗВОРНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 

„ХОМОЉСКИ МОТИВИ“ 

 

46. Смотра изворног народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ 

одржана је у Кучеву од 26. до 31. августа  ове  године. 

„Хомољски мотиви“ су најстарија и најзначајнија манифестација 

ове врсте у Србији. Једина смотра у Србији која је добитник два 

висока признања – Вукове награде и Туристичког цвета.  

Ове године у оквиру програма Смотре уприличен је велики број 

концерата, изложби и промоција књига. У термину претпрограма, од 

8. августа, одржана је 12. „Браничевска палета“, регионална смотра 

ликовних уметника, а у циљу што бољег престављања манифестације 

у медијима 25. августа реализована је из Кучева телевизијска емисија 

„Жикина шареница“, која је, као што је познато, један од 

најгледанијих садржај програма РТС-а. Од 26. августа, пратеће 

програме чинила су следећа дешавања:  

- Изложба слика „У лавиринту лица“, аутора Милана Глозића; 

- Промоција збирке песама „Српска орхидеја“, ауторке Славице 

Недељковић; 

- Концерт КУД „Абрашевић 1905.“; 

- Промоција зборника „Пек“ – река Пек у српском песништву, 

аутора Раше Перића; 

- Концерт вокалне групе „Константин“; 

- 3. Ликовна колонија „равништарка 2013.“; 

- Изложба слика из заоставштине Драгана Кецмана; 

- Позоришна представа „Јелена Анжујска“, у извођењу чланова 

Удружења грађана „Јеринин град“ из Трстеника; 

- Концерт етно групе „Хазари“; 

- Такмичење  припремању ловачког гулаша; 

- Изложба слика „К2013.“, аутора Петра Анђелковића; 

- Рок концерт кучевских музичара; 

- Концерт „Александра и Немања са пријатељима“; 

- Трибина „Идентитет Влаха“; 

 

На 8. Фестивалу „Труба Мирослава Милета Матушића“, у 

такмичарском делу програма наступило је 10 трубача солиста. За 

награде златног, сребрног и бронзаног „Хомољског трубача“ 

надметали су  се: Дејан Јевђић, Жарко Станковић, Марко 
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Глигоријевић, Милутин Стојановић, Јанко Јовановић, Владица 

Новаковић, Горан Ранковић, Синиша Станковић, Драган Лазовић и 

Бојан Крстић. 

Стручни жири чинили су др Данка Лајић Михајловић 

етномузиколог, мр Младен Ђорђевић професор трубе и Адам Тадић, 

директор Сабора трубача у Гучи. Њиховом одлуком титула најбољег и 

статуета „Златни хомољски пастир“ отишли су у руке Бојана Крстића 

из Владичиног Хана, друго место освојио је Јанко Јовановић из 

Земуна, а треће место је освојио Драган Лазовић из Пожеге.  У 

ревијалном делу наступио је трубачки оркестар Дејана Јевђића из 

Пожеге и Горана Ранковића из Гуче. Публика је имала прилике да чује 

и види преко 20 инструменталиста и певача народне музике (Ивона 

Матушић вокални солиста из Кучева, Ивана Матушић вокални солиста 

из Кучева, Далибор Матушић вокални солиста  из Кучева, Светлана 

Арсић вокални солиста из Шевице, Златко Нешић вокални солиста из 

Кучева, Данијела Предић инструменталиста на хармоници из 

Буковске, Жикица Максимовић вокални солиста из Неготина, 

Градимир Стаменковић, фрулаш из Неготина, Вионера Пауновић 

вокални солиста из Неготина, Миле Пауновић трубач из Неготина, 

Зорица Дудејевић вокални солиста из Бора, Божидар Симеонов гајдаш 

из Бугарске, Јела Марјановић вокални солиста из Бора, Александар 

Пандуревић фрулаш из Бора, Драган Миливојевић Гале виолиниста из 

Буковске, Милица Нешић вокални солиста  из Неготина, Илија Илић 

кларинетиста из Костолца, Стефан Радовановић фрулаш из 

Метовнице, Славица Маџаревић вокални солиста из Неготина, Иван 

Томић  мајстор свирања на грани из Осанице, Ирена Марић фрулаш из 

Осанице, Марина Марић фрулаш из Осанице, Вера Илић свирач на 

листу из Кучева, Бенко Павлић вокални солиста из Оштреља, 

Владаимир Маријоковић виолиниста из Нереснице, Горан Петковић 

фрулаш из Раденке, Драги Зарић гајдаш из Дубоке, Златан 

Миловановић фрулаш из Ракове Баре, Брана Лезић саксофон и фрула 

из Кучева), које је пратио оркестар Велизара Матушића. Водитељи 

програма били су Марија Вељковић и Срђан Карановић. Овај програм 

реализован је у сарадњи са Сабором трубача из Гуче и породицом 

Матушић. 

Селекторка 46. Смотре „Хомољски мотиви“ била је др Данка Лајић 

Михајловић. По њеном избору у централном програму манифестације, 

Концерту изворних група, наступило је близу 600 народних уметника 

и то: 

- КУД „Мокра Гора“ Зубин Поток (Зубин Поток); 
- Изворна група из Валакоња (Бољевац); 
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- Изворна група из Јабланице (Бољевац); 

- КУД „Извор“ Лазница (Жагубица); 
- КУД „Хомоље“ Жагубица (Жагубица); 

- КУД „Лепеница“ Крагујевац (Крагујевац); 
- КУД „Лубница“ Лубница (Зајечар); 

- Група штулаша из Волује (Кучево); 
- КУД „Извор младости“ Кладурово (Петровац на Млави); 

- КУД „Врело“ Шаркамен (Неготин); 
- КУД „Стол“ Бучје (Бор); 

- КУД „Кобиље“ Кобиље (Мало Црниће); 
- КУД „Божур“ Звездан (Зајечар); 

- Фолклорни ансамбл Центра за културу Кучево (Кучево); 
- КУД „Рудна Глава“ Рудна Глава (Мајданпек); 

- Певачка група „Црнућанка“ Горњи Милановац (Горњи 
Милановац); 

- КУД „Младост“ Породин (Жабари); 

- КУД „Нересница“ Нересница (Кучево). 
У избор за најлешу пастирицу Смотре, који се традиционално 

одржава у оквиру Концерта изворних група, ласкаву титулу најлепше 
освојила је Маријана Јакшић из Зубиног Потока. За прву пратиљу 

изабрана је Марија Николић из Нереснице (Кучево), а Жаклина 
Макуљевић из Кладурова (Петровац на Млави) постала је друга 

пратиља. Покровитељ избора, као и сваке године била је Златара 
Мајданпек. 

 Иначе, неколико дана пре одржавања Смотре учешће су из техничких 
разлога отказали КУД „Душан Јовић“ Ресник (Сокобања) и КУД 

„Флорићика“ Јабуковац (Неготин), а на сам дан концерта, због квара 
на аутобусу, учешће су отказали и чланови КУД „Светозар Марковић“ 

Медвеђа (Деспотовац). 
У вечерњим сатима концерт староградске и народне музике 

одржао је кучевски певач Миодраг Миша Траиловић. 

Врховни пастир 46. Смотре је био глумац Тихомир Арсић. 

Генерални спонзор 46. Смотре изворног народног стваралаштва 

„Хомољски мотиви“ је: Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“; Златни 

спонзор: ABM International d.o.o. Beograd; Покровитељи: Република 

Србија, Министарство културе и информисања, Општина Кучево и 

Туристичка организација Србије. 

 Сви програми су били веома добро посећени, а повољни су били 

и коментари након одржавања Манифестације како у медијима, тако и 

у стручној јавности. 

 

За Смотру „Хомољски мотиви“ 

Директор 

Јасмина Благојевић 

 

Прилог 2. 
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И З В Е Ш Т А Ј 
22. ФЕСТИВАЛА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА 

ФЕСТЕФ 2013. 

 

 

22. Фестивал телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ 2013, 

одржан је у Кучеву, у дане од 29. до 31. октобра. Укупно је било 

приказано 36 филмова домаће и продукција земаља из окружења.  

Оцењивачку комисију ФЕСТЕФ-а чинили су: Радослав 

Зеленовић, директор Југословенске кинотеке – председник и чланови 

Слободан Наумовић, етнолог и Ђорђе Кадијевић, редитељ који су 

донели следећу одлуку о наградама (следи извод из Одлуке 

оцењивачке комисије). 

Првог дана Фестивала телевизијског етнолошког филма – 

ФЕСТЕФ 2013, на самом отварању, одржан је концерт уметнице Маје 

Волк под називом „Пут око света за 60 минута“. 

Следи одлука оцењивачке комисије: 

„Гран при „Златни пастир“ додељује се филму „РАСКОВНИК“   

аутора  Живомира Михајловића у производњи Шумадије филма; 

„Сребрни пастир“ за етнолошки запис додељује се: 

 филму „КОВАЧ“, аутора ИГОРА ЦИЦМИЛА у производњи Тајмлајн 

студио-Београд и Музеј Срема – Сремска Митровица 

и  филму „КАФА У 10“, аутора Игора Алексића у производњи Радио 

телевизије Косово; 

„Сребрни пастир“ за најбољу режију додељује се Владимиру 

Перовићу за режију филма „ АРБАНАШКА “, у продукцији 

Телевизије Војводина; 

„Сребрни пастир“  за најбољи сценарио додељује се аутору   

Бранку Станковићу  за филм „НИТИ“, у производњи   Радио 

телевизије Србије;  

„Сребрни пастир“ за најбољу камеру додељује се Душану Чекићу 

за сниматељки рад у филму „ЈАНОШЕВ ПУТ У ПРОШЛОСТ“ у 

производњи РТВ ТВ Нови Сад; 

„Сребрни пастир“ за најбољи аматерски филм додељује се филму 

„ВРШАЈ“, аутора Добривоја и Добриле Пантелић из Доње Брезовице 

у производњи „Три Д“; 
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„Сребрни пастир“ и повеља Cedric Dallier за набољи страни филм 

додељује се филму „КРАСОТИЦА ВЕЧЕРИ“ аутора Давора Борића у 

производњи Хрватске радио телевизије. 

Награда за најбољи аматерски филм стране продукције није 

додељена јер ове године у тој категорији није било пријављених 

филмова. 

 

Оцењивачка комисија, поступајући по Правилнику,  одлучила је да 

додели и следећа специјална признања:  
Специјално признање  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  за 

укупан допринос телевизијском преношењу историјских и 
културних садржаја; 

Специјално признање АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД за 

филмове „СКИЛЕ“ и „ЉУБАВНИ СЛУЧАЈ ИЛИ ТРАГЕДИЈА ОБИЧНОГ 
ЧОВЕКА“ за проширивање приступа савременим етнолошким 

садржајима. 
 

Треба напоменути да је ове године медијско представљање 

Фестивала, посебно након његовог одржавања, било изузетно добро. 

Осим у локалним и регионалним медијима (штампаним и 

електронским),  веома истакнуто место 22. ФЕСТЕФ је имао је на РТС-у 

и то како у информативним тако и у емисијама другог типа. 

 

 

Центар за културу Кучево 

Директор 

Јасмина Благојевић 

 

 


