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Установа “Центар за културу општине Бор” основана је 2009. године као 

нова институција културе. Оснивач Установе је локална самоуправа, односно 
Скупштина општине Бор.  Законом о култури који је у примени од 2010. године, 
предвиђено је да област културе треба да буде системски уређена, утврђује се 
општи интерес у култури, начин остваривања општег интереса у култури и 
обављање културних делатности, права, обавезе и одговорности јединица локалне 
самоуправе односно општине Бор.  

Чланом 10. Закона, средства за финансирање или суфинансирање културних 
програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања 
у појединим областима културне делатности, обезбеђују се у буџету општине Бор у 
складу са законом, културни програм и пројекти финансирају се и из прихода 
остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, издавања пословног 
простора, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом. Чланом 
11. Законом у култури финансирање или суфинансирање културних програма и 
пројеката као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, 
врши се на основу јавног конкурса, ако законом није друкчије одређено, а чланом 
74. дефинисано је да висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу 
стратешког плана и предложеног годишњег Програма рада Установе. 

Програм рада и развоја Установе  усклађен је са Законом и тренутним 
кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.   

Установа “Центар за културу општине Бор” има 15 запослених, од тога 10 
на неодређено време и 5 на одређено време. Рад Установе организован је  кроз 
секторе и то: 

 
1. Сектор за реализацију програмских садржаја 
2. Сектор за националне мањине 
3. Сектор културно уметничких друштава 
4. Сектор за филмску и позоришну делатност 
5. Сектор административно – финансијских послова 

 
Од непокретне имовине Установа поседује објекат зграде биоскопа “Звезда” 

и објекат некадашњег Дома омладине у улици Шистекова 1 (укњижена као 
корисник својине јер не поседујемо грађевинску и употребну дозволу), а користи се 
и део Зграде Музичке школе (4 канцеларије у холу Музичке и део наведеног 
објекта – изграђен за потребе КУД ”Бор”).  

Од покретне имовине Установа поседује релативно довољан број 
рачунарске опреме али има недостатак канцеларијског намештаја, недостатак 
опреме у биоскопу “Звезда”, опреме за радионице, а највећи проблем је недостатак 
адекватног озвучења и расвете.  
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Установа „Центар за културу општине Бор“ је градска установа културе која 

на годишњем нивоу организује више од три стотине концепцијски различитих 
програма, фокусирајући се на актуелности из књижевног, музичког, филмског и 
видео, ликовног, позоришног, образовног и научнопопуларног, стриповског, 
односно општедруштвеног и духовног живота града, региона, земље и света.  

Има развијену  разноврсну издавачку продукцију, а реализује и бројне 
програме из области културног аматеризма. Реч је, такође, о Установи која је током 
прошле, као уосталом и претходних година, организовала и реализовала безмало 
све важније општинске манифестације, као и велики број других комплексних 
вишедневних програма из области културе и уметности. 

Имајући то у виду, Установа „Центар за културу општине Бор“ и у 2014. 
години има веома амбициозне планове, и то у домену свих типова програмских 
активности карактеристичних за ову установу. 

И у наредној години Установа „Центар за културу општине Бор“ планира да 
овдашњој јавности представи неке од најреспектабилнијих домаћих делатника у 
области културе, као и да доведе у општину неколико светски познатих и 
признатих уметника, који би се на озбиљан начин представили борској  публици. 
Програмске активности  као и у претходној години, биће организоване на 
различитим местима у граду (факултети, школе, градски платои и тргови, летње 
позорнице, сале и простори других градских установа културе), а не само у 
просторијама Установе. Намера нам је да наше програме на што адекватнији начин 
приближимо што већем броју наших суграђана, а нарочито младима на којима  
почива будућност нашег града. 

Посебно су нам амбициозни планови у области музичке, хорске и видео 
продукције, јер сматрамо да  Установа има потенцијал да кроз подршку и 
едукацију младих талената оствари дубљу интеракцију и комуникацију са 
грађанима као публиком.  

 Наставићемо и да пружамо подршку младим и талентованим писцима од 
којих се у наредним годинама и деценијама очекују значајни литерарни домети, као 
што ћемо сагледати и ветеране писане речи који су у прошлости својим делима и 
наградама које су освајали вишеструко задужили нашу локалну средину. 

Као и претходних година огромну енергију уложоћемо у сложеније 
програмске активности које имају карактер манифестација и фестивала, а третирају 
се као посебни пројекти Установе „Центар за културу општине Бор“. Намера нам је 
да одржимо изузетно висок организациони, оперативно-технички и креативни ниво 
нових фестивала које планирамо да покренемо у сфери дигиталних медија и на тај 
начин остваримо комуникацију са широм публиком. Планирани фестивали поред 
културне едукације грађана имаће и забавни карактер, иако то неће бити лако с 
обзиром на неке значајне искораке и домете који су у том погледу постигнути у 
претходним годинама. Посебно ћемо се ангажовати на што активнијој медијској и 
свакој другој презентацији свих тих манифестација, не само у домаћим него и у 
регионалним оквирима, јер је реч о догађајима који би могли постати својеврсни 
брендови општине Бор, источне Србије, па и целе државе. 
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У првој половини наредне године  уколико се све буде одвијало у складу са 

предвиђеним плановима и роковима, напокон ће бити и неких значајних новитета у 
активностима Установе „Центар за културу општине Бор“. Такође би требало да 
почне са радом и сала у згради бившег  „Дома омладине“, где би се кроз музичку 
едукацију и промоцију покренула продукција музичке алтернативне сцене као 
значајног средства за очување интеракције са младима, комуникације са широм 
публиком и промоције локалних манифестација у духу града. 
  Паралелно са тим,  простор би био отворен и за друге врсте културне 
едукације и промоције, тај простор би  окупљао не само вишеструко афирмисане 
ствараоце него и младе таленте у свим областима уметности. Уметници Бора и 
околине би на тај начин добили јединствено и ексклузивно место за окупљање и 
размену  искустава из различитих сфера људскога духа. 

Узимајући све напред наведено, Програм рада Установе Центра за културу 
општине Бор за 2014. годину предвиђа реализацију садржаја у неколико нивоа и 
праваца: 

 
 
1. Текући садржаји и програми 
2. Капитални пројекти који захтевају додатно финансирање 
3. Сређивање и архивирање грађе Установе Центар за културу 

 

I  Текући садржаји и програми 
 

Установа Центар за културу општине Бор реализоваће активности  на 
очувању културне и историјске баштине, са сталним ангажовањем  на 
унапређивању и осавремењавању програма и манифестација. У 2014. години 
Установа „Центар за културу општине Бор“ уложиће напоре да све оно што је у 
надлежности Установе буде реализовано: 
1. Традиционалне манифестације  
- Традиционална манифестација „Сусрети села“ општине Бор 
- Такмичење рецитатора (пласман до републичког нивоа) 
- Борско културно лето 
- Дани Брестовачке бање 
 - Сабори народног стваралаштва у селима борске општине  
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2. Остале манифестације и програми 
 
- Св.Сава (27.јануар), са идејом да се 2014. године организује „Светосавска недеља“ 
у којој би основни носиоци били ученици и студенти, са програмима усаглашеним 
на нивоу Центра за културу. 
- Сретење (15. фебруар) – академски програм којим би се обележио овај 
национални празник 
- Фестивал рударских градова Средње Европе и Балкана 
- позоришне представе (за децу и одрасле) 
- пројекције филмова, одржавање видео фестивала 
- концерти популарне-џез, рок, поп, етно, народне, алтернативне и класичне музике 
- промоције књига и часописа 
- изложбе и трибине 
 
3. Традиционалне активности КУД - а „Бор“ :  
 

Поред редовних проба извођачких ансамбала играча по већ устаљеним 
терминима четири пута недељно као и рада са члановима оркестра и групом певача 
бавиће се и едукацијом, посетама разних семинара о фолклору као појму и чувару 
културне баштине. Редовни програми КУД-а „Бор“ су:  
- концерт „Староградских игара“, за дан Св.Трифуна  
- традиционални концерт „ На крилима пролећа“,  
- концерт поводом обележавања „ Дана града“,  
- годишњи целовечерњи концерт   
- учешће на фестивалима у Кладову, Охриду, Италији, Бугарској, Републици 
Српскоj, Румунији и осталим земљама Европе. 
- одлазак у друге општине на територији Србије у склопу размене са културно-  
уметничким друштвима из те средине 
- фестивал радничких културно-уметничких друштава 
 

4. Биоскоп „Звезда“ 
 

Приказивањем пројекције филмова различите тематске садржине и естетског 
квалитета одржаћемо традицију посете биоскопа и фаворизовање филмске 
уметности. 

Поред својих редовних активности приказивање филмова у најмање два 
термина дневно. У Биоскопу ће се одржати и филмски фестивали: 
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- „Кидс фест“- биће приказано десетак синхронизованих дечијих филмова 
едукативног карактера 

- Филмски фестивал „ФЕСТ“- фетивал који има дугу традицију у Биоскопу 
обелоданиће двадесетак премијерних филмова и исти толики број 
репрезентативних филмова као најбољих остварења европског и светског 
уметничког филма 

- Фестивал „СИНЕМАНИА“ 
- Фестивал еколошког и туристичког филма „Силафест“- ретроспектива 

фестивала који се сваке године одржава у Великом Градишту која има за 
циљ презентацију најновијих открића у доменима екологије и туризма као и 
едукацију широких гледалачких маса из ових области. 

- У зависности од домаће продукције биће приказане и премијере домаћих 
остварења са гостима вечери 

- Фестивал кратке форме едукативног карактера - производ Установе настали 
на мултимедијалним радионицама 
 

5. Издавачка делатност 
 

У домену публицистичке и издавачке делатности, Установа „Центар за културу 
општине Бор“ предвиђа израду и презентацију репрезентативне монографије о 
Брестовачкој бањи у 19 веку. Овај пројекат је тим значајнији што кореспондира са 
јубиларним догађајем – 130 година од објављивања прве монографске публикације 
o борском крају, а ради се о књизи посвећеној управо Брестовачкој бањи из пера др 
Стевана Мачаја. Промоција публикације обавила би се у оквиру Дана Брестовачке 
бање 2014. године. 

Предвиђено је и издавање монографије „Сусрети села борске општине“, 
Монографија „Бор и околина“ као и објављивање публикација, билтена, видео и 
аудио записа  из домена а од наредне године  рада Установе обухватајући све 
секторе рада Установе. 

 
6. Радионице и школе неформалног типа 

 
Радионице и школе  воде стручни сарадници ангажовани по Уговору о делу 

или по неким другим уговорима, за одређене области. Стручни сарадници  су у 
обавези да израђују   годишњи и месечни програм као и извештаје о раду истих. 
Школе и радионице имају обавезу да свој рад прикажу публици, као и да са 
полазницима учествују на такмичењима, свако из своје области. Радионице  
окупљају  све генерације  заинтересоване за одређене области уметничког 
стваралаштва, са циљем да кроз креативност, дружење и опуштање осмисле своје 
слободно време као алтернативу досади, културној равнодушности, стихији али и 
ради стицања одређених знања која могу бити  младим нараштајима будућа 
професија. Радионице се организују у одређеним областима тако да имамо 
ликовну, драмску и милтимедијалну радионицу а од наредне године инеке друге.   
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Школа неформалног типа омогућава корисницима, посебно младим људима 

да стекну конкретнија и шира знања из области музике. У оквиру Установе пре три 
године организована је школе гитаре, а намера је да  и у наредној години настави са 
радом . 

Рад школе неформалног типа  и радионица  се међусобно допуњавју и 
преплићу, сарађују са представницима основних и средњих школа као и 
професорима и студентима нашег факултета. Оваквом формом и организацијом 
рада, кроз радионице и школе, Установи је  омогућено да оствари своје  циљеве,  
изгради укус и критеријуме, трагајући за смислом који једини потврђује праве 
вредности и основ рада и постојања. 
 

- Ликовна радионица  
У циљу обогаћивања духовног наслеђа, радиће се на обогаћивању  ликовног 

садржаја кроз ликовне радионице за рад са децом и дечију ликовну радионицу 
„Дуга“ са стручним лицима. 

Циљ радионице да даровити ученици чија су посебна интересовања из 
ликовне уметности на базичну језичку и уметничку писменост стекну и додатна 
знања из области ликовне уметности кроз развијање способности за опажање 
квалитета свих ликовних елемената у процесу реализације садржаја користећи 
различите технике и средства. 

- Мултимедијална радионица  
У наредној години планира се рад мултимедијалне радионице коју ће водити 

стручна лица из ове области. 
Масовна култура сажима простор и време, природу и друштво путем 

телевизијских и екранских информација. Видео радови и фотографије који ће 
настати у овој радионици су инспирација за даље уметничке акције. Бор поседује 
потенцијал да путем уметности кроз сопствену историју града, као индустријског 
места, развије интерактивни однос културе и екологије ширењем позитивног става 
у односу на будућност и схватања важности знања о екологији. У исто време 
Околина Бора је еколошки очувана и велики је потенцијал за приказ супротности 
на малом простору. 

- Драмска радионица 
Бор је кроз своју историју показао да је поред индустријске и културна 

средина. Од раних седамдесетих година прошлог века па све до 2004. године Бор је 
имао драмски студио који је презентовао своја остварења и постизао велике успехе 
и награде на позоришним Фестивалима широм Србије, као и на просторима бивше 
Југославије. 

План Установе је да у наредној години формира Драмску радионицу за 
одрасле која би крајем године приказала  једну своју представу и тиме приказала  
разлоге и резултате свога рада и постојања. 

Развојем ове области у дугорочном периоду Установа би требало да има и 
сопствену позоришну продукцију у складу са кадровским, финансијским и 
друштвеним условима који условљавају развој ове области стваралаштва.  
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- Школа гитаре 
Уназад три године при Установи делује школа гитаре коју води стручни 

сарадник , а коју похађају деца школског узраста као и остали грађани Бора. 
Полазници школе свој рад презентују сваке године грађанима Бора, а 

најбољи учествују на такмичењима на којима су освајали запажене резултате – 
прва места. 

У наредној години наставиће са радом школа гитаре, а у циљу ширења 
знања из области музике. 

Такође при Установи ради и креативни курс гитаре у којој се обрђују поред 
класичне гитаре и остали музички правци. 

 
- Школа фолклора 
Школу фолклора на годишњем нивоу похађа преко 200 полазника. Школа има 

стручне предаваче и педагоге, па се у наредним годинама очекује подизање 
културно – уметничког изражаја на један виши ниво. Пробе се одржавају редовно 
три пута недељно у току школске године. Планира се да се подмладе секције као 
што су певачка, група певача, оркестар и др. 

 
7. Позоришна делатност 

 
У склопу позоришне уметности акценат ће бити дат на позоришним 

представама различитог типа и за различите  генерације. Поред аматерских 
представа,  у следећој години план је да оформимо репертоар професионалних 
гостујућих представа, што би током времена довело до формирања сталне 
професионалне позоришне сцене коју смо у првој половини 2013. године успели да 
реализујемо. Позоришна сцена ће бити отворена за све театарске пројекте који буду 
понуђени, а имају одговарајућу уметничку вредност, што ће верификовати 
Уметнички савет. 

 
8. Културна едукација  

 
Установа ће у наредној 2014. години организовати предавања  у виду 

трибина и дискусија које су тематски тако конципиране да афирмишу 
стваралаштво и иницијативу уз истовремено едуковање шире јавности о новим 
законима који важе у области којом се бави Установа уз уважавање свих актера 
који делују у овој области. Спознајом значаја закона и кретања у овој области, пре 
свега ће млади људи имати прилику да задовоље своју радозналост духа. Даће им 
се одговори кроз предавања врхунских стручњака из области психологије, 
социологије, историје уметности, филозофије, проблема са опојним дрогама, 
коришћење друштвених мрежа, религије... Сва предавања ће бити на основу 
актуелних тема датог тренутка али и на основу анкета које ће бити организоване на 
дефинисаним принципима.  
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9. Подстицаји локалног стваралаштва и традиције 
 

  Одељак за мањине, биће усмерен на неговању и очувању духовне и 
материјалне културе Националних мањина Влаха и Рома у циљу стварања услова 
за спознају идентитета кроз очување говора, обичаја,музике, народне уметности и 
стваралаштва у домену савремене културе (позориште, филм, музичко-сценска 
уметност...) 
 
9.1. Програм рада Одељка за културу Рома  
 
-   „Бибијако гиве – Теткин дан“ 
 -  „Камлипе пе ми чхиб – Љубав ми на језику“ 
 -  „ Светски дан Рома“ 
 -  „Рука пријатељства“ – гостовање Куд –а побратимљеном граду Младеновцу 
  -  „Смотра културних достигнућа Рома Србије“ 
  -   штампање информативног билтена „ Вурма – Траг“ 
-  „ Ме да пхенав – И ја говорим “ такмичење рецитатора на ромском језику по 
школама 
-  Новогодишње чаролије: 
  1. „Лулуди кхандел – Цвет мирише“- изложба ликовних радова Ромске деце 
  2. „Папурига – Лептир“ – Ромска деца певају и играју 
 -  Прикупљање и приказивање материјала из области духовне и материјалне 
културе Рома 
 - Подстицај књижевног, филмског и мултимедиалног  стваралаштва  
 - Сарадња са Центрима и Установама културе 
  -  Израда пројеката     
 
9.2.Програм рада Одељка за културу Влаха 
 

Одељак за влашку културу при Установи "Центар за културу општине Бор" 
формиран је са циљем да се на известан начин надомести непостојање влашких 
културних институција које би се бавиле очувањем и презентацијом влашке 
културне баштине са подручја Бора и околине. 

Специфична и аутентична влашка традиција изискује сериозан приступ 
њеном проучавању и промовисању као појаве од изузетног значаја за диверзитет 
културних традиција Србије.  

Пред Одељком за влашку културу налазе се велики изазови, јер је по први 
пут делатност у овом домену званично институционализована на нивоу Републике, 
формирањем националних савета мањина. У том смислу, може се говорити и о до 
сада неистраженом и непознатом терену деловања, посебно ако се има у виду сва 
комплексност влашке баштине. 
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  - Сабор народног стваралаштва Тимочке крајине – Лука- 14.07.2014.г. 
  - Сабор игре у Слатини – 28.08.2014.г. 
  - Сабори у Шарбановцу – Фестивал омладинских фолклорних група – 
03.06.2014.г. 
  - Сабор изворних влашких песама и игара у Бучју – 09.08.2014.г. 
  - Сабор „Петровдан фест“ - Оштрељ – 13.07.2014.г. 
  - Сабор „Илиндан“ - Танда – 02.08.2014.г. 
  - Сабор свирача на традиционалним инструментима 
  - Фестивал Влашке изворне песме 
  - Фестивал Влашке културе  
- Дан матерњег језика 
-   Меморијал Слободана Божиновића 
-  Међународни Фестивал фолклора „Малиник“ -  Злот 
  - Фестивал дечијег стваралаштва 
  - Фестивал мултикултуралности „ У сусрет традицији“ – Горњане 
  - прикупљање и приказивање материјала из области духовне и материјалне 
културе Влаха 
  - подстицај књижевног, филмског и мултимедиалног  стваралаштва  
  - сарадња са Центрима и Установама културе 
  - израда пројеката     
 

10. Гостујући програми  
 
Реализоваће се  са јасно дефинисаном стратегијом и динамиком, којима се 

задовољавају различите културне потребе грађана (позоришне представе за одрасле 
и децу, концерти свих музичких праваца, трибине – промоције) 

 
11. Текуће активности из домена непосредне комуникације и сарадње са 

осталим установама, удружењима грађана, невладиним организацијама 
на локалном и републичком нивоу. 
 
Откривање, афирмација и промоција локалних талената из разних области; 

организовање конкурса, такмичења и сл. 
 

II  Пројекти за додатно финансирање 
 

1. Пројекти Министарства културе 

            Узимајући у обзир развијање и ширење културне делатности и утицаја на 
друштвену средину, овом приликом наводимо пројекте који би у наредној години 
могли да буду реализовани од стране Установе „Центар за културу општине Бор“ 
као носиоца пројекта у сарадњи са локалном самоуправом, образовним, научним и 
културним Установама и невладиним сектором.  
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1. Манифестација завршне вечери  „Сусрети села“ општине Бор 
2. Фестивал Влашке изворне песме 
3. Дечија ликовна колонија „Дуга“   
4. Мултимедијална радионица „ЗООМ“ 
 5. Радионица за младе „Музичка кутија“ 

У претходне три године Министарство културе Србије одобрило је и 
финансирало пројекте под редним бројевима 1,2,3, а обзиром да смо и тада 
пријављивали на конкурс и остала два пројекта надамо се да ће нам у 2014. години 
бити одобрено свих 5 пројеката, а до краја текуће године Установа ће конкурисати 
и са додатним пројектима код надлежних Министарстава. 

Пројектни садржаји (3,4,5)  предвиђају  вишенаменску и 
мултидисциплинарну функцију простора и опреме у смислу едукације, промоције и 
ангажмана младих креативних потенцијала Бора и околине, и у том смислу 
представља неку врсту омладинског културног центра у Бору. Темељни покретач 
ове идеје јесте насушна потреба да се организује и стави у функцију простор у коме 
би омладина могла да искаже своје истинске потребе у домену културе и 
омладинског друштвеног живота. 

 
2. Пројекти Општине Бор 

1. Ревитализација опреме и програмских садржаја Културно – уметничког 
друштва 
Културно уметничко друштво „Бор“ после вишедеценијског културног 

деловања дошло је у ситуацију да због непостојања адекватних услова за рад као и 
недостатка средстава за обнову костима не остварује оне домете који се код КУД-а 
„Бор“ подразумевају. Такође, због недостатка средстава није могуће увести нове 
кореографије и тако редефинисати програм КУД-а „Бор“.  

У том смислу, Установа сматра да је потребно обезбедити, додатна средства 
за ревитализацију КУД- а “Бор“. 
      2. Радио и телевизијске емисије 

У циљу побољшања културне понуде  реализоваће се низ радио и 
телевизијских емисија различитог тематског и едукативног карактера. Град Бор и 
његова околина има богато културно-историјско наслеђе из кога се може црпети 
грађа за квалитетне научно-образовне емисије којима би се грађанство упознало са 
својом завичајном историјом. 
 
III  Сређивање и архивирање грађе Установе „Центар за културу општине 
Бор“ 
 

Методолошки пројекат сређивања, обраде, заштите и архивирања грађе 
Установе „Центар за културу општине Бор“ и материјала створеног приликом рада 
у организацији програма, манифестација и пројеката (фото, фоно и видео записа, 
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слика, плаката, књига, часописа, брошура и предмета употребне вредности и 
материјалне културе...). 

 
 

IV Манифестације од интереса грађана општине Бор 
 

Као и сваке године, огромну енергију ћемо уложити и у организовање јавних 
градских манифестација које су нам поверене: 

- Дочек Нове 2014.године на отвореном 
- Дочек православне нове 2014.године на отвореном 
- Обележавање празника рада – 1-ог маја на борском језеру 
- Дани града – мај 2014 
- Сабори народног стваралаштва у селима борске општине 2014. г. 
- Презентација народног стваралаштва КУД- а села ван територије општине 

Бор 
 
Делатност Установе је културна делатност, којој је основни циљ 

продубљивање културне свести грађана и развијање неких основних критеријума 
вредности. На жалост, код нас влада  ситуација да су културне вредности стављене 
у други план, потиснуте неким другим збивањима.  Установа “Центар за културу 
општине Бор” ће својим активностима покушати да направи искорак напред и да 
кориснике културног производа и услуга  приближи светским трендовима и 
испуњењу личности и духа, које је свима нама преко потребно. 

Једна од предности  Установе  је што има јединствен простор у згради 
биоскопа “Звезда”, а са друге стране недостатак је што сала Музичке школе није на 
располагању свакодневно. Радионице, предавања, трибине, сарадња са невладиним 
сектором, појединци, стручњаци одређених области, системски закон о култури, 
успостављен систем финансијске дисциплине и већ профилисан годишњи програм 
омогућују Установи пружање квалитетнијих услуга. Недостатак који може да утиче 
на квалитет услуга је недостатак квалитетног озвучења и расвете.  Уколико се у 
наредној години испуне потребни услови и коригују недостатци, становници 
општине Бор   моћи ће да остваре неке од својих основних културних потреба, на 
дохват руке, без императива одласка у велике центре.  

 
 

    Број: 287-I/2013 
    Бор, 25.06.2013.г. 
                                                                 

                                                                                    Установа "Центар за културу општине Бор" 
                                                                                                                директор 

                                                                                                                             
_______________________ 

                                                                                    Даниел Чорболоковић                                       
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