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Извештај о раду Музеја Крајине за 2018. годину 

 

Музеј Крајине је у 2018. години радио у складу са усвојеним Програмом рада. 

Намера нам је била да Музеј буде активан и отворен за јавност, у оквиру финансијских 

могућности и у сарадњи са другим сродним установама. 

 Музеј Крајине своју делатност обавља у три зграде, које потичу из XIX века и 

неопходно је стално одржавање и улагање у објекте. Објекте се трудимо да, колико год 

смо у могућности, одржавамо сопственим капацитетима, а поред тога велику помоћ нам 

пружају и надлежне установе са територије општине Неготин. 

 Највећа инвестиција током 2018. године била је санација влаге у Музеју Хајдук 

Вељка. Средствима буџета општине Неготин, завршени су радови на хидроизолацији 

зидова ове зграде Музеја. 

 И ове године, пројекти везани за стручне послове Музеја Крајине подржани су од 

стране Министарства културе и информисања. Одобрени су следећи пројекти за које смо  

самостално конкурисали: Музеју Крајине је одобрено 1.500.000,00 динара за пројекат 

„Наставак уређења четири археолошка локалитета у оквиру римског Лимеса на 

Дунаву у 2018. години и 517.000,00 динара за пројекат „Опрема за презентацију 

музејског наслеђа“. Такође, били смо сарадници у следећим пројектима: „Археолошко 

налазиште Врело-Шаркамен, пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на 

откривеним и археолошки истраженим архитектонским садржајима (југозападна 

угаона кула бр. 8 са делом јужног бедема и просторијама унутрашњег објекта 

прислоњеног уз бедем – Сектор I )“ Завода за заштиту споменика културе Ниш, за који 

је одобрено 5.540.000,00 динара, „Геофизичко истраживање локалитета Егета“, 

Филозофског факултета Универзитета у Београду, за који је одобрено 300.000,00 динара, 

„Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција“, 

Археолошког института у Београду, за који је одобрено 700.000,00 динара и „Мила моја – 

изложба дечијих играчака од праисторије до данас“, Народног музеја Зајечар, за који је 

одобрено 705.200,00 динара. 
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 Музеј Крајине је у 2018. години обављао и редовне стручне послове из домена 

основне делатности: 

-Обогаћивање збирки путем истраживања, откупа или поклона; 

-Рад на документацији збирки и музејској библиотеци; 

-Редовна изложбена и промотивна активност; 

-Сарадња са научним институцијама и установама културе у Републици, региону, 

округу и општини; 

-Учешће на стручним скуповима; 

Стручњаци Музеја учествовали су на скупштинама Музејског друштва Србије, 

ICOM-a, у раду Етнолошке секције Музејског друштва Србије и Српског археолошког 

друштва и на другим скуповима, који су за тему имали заштиту културне баштине. 

Поред поменутих послова из основне делатности, Музеј Крајине је учествовао и у 

пословима који се тичу анимирања јавности о културним добрима музеја, али и 

неготинске општине у целини, у циљу поспешивања туристичке, културне и стручне 

посете Mузеју и Неготину. Ти послови су: 

-Рад са посетиоцима музејских поставки и знаменитости Неготина; 

-Учешће у манифестацијама које су организоване у Неготину. 

Музеј Крајине је учествовао у манифестацији „Музеји за 10“, у оквиру које је 

одржана и  „Ноћ музеја“, као и у Данима европске баштине. Наш Музеј се, такође, 

представио на Фестивалу науке у Неготину, организованом у ОШ „Вук Караџић“. 

Објекти Музеја били су на располагању и за програме других организација и 

установа, као што су примери програмских активности Српске православне цркве, 

Историјског архива, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Креативног удружења 

„Него“, Крајинског књижевног клуба, СУБНОР-а... 

Као и сваке године, у време организације обележавања дана рођења Стевана 

Мокрањца, Мајских свечаности и „Мокрањчевих дана“, запослени у Музеју и објекти 

Музеја Крајине били су у функцији реализације програма. Обележен је и дан погибије 

Хајдук Вељка. 
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Стручњацима Музеја Крајине редовно се обраћају заинтересовани за пружање 

стручне помоћи или за могућност коришћења стручне библиотеке Музеја, којима се 

излази у сусрет. 

Редовно смо сарађивали са електронским и штампаним медијима у циљу 

афирмације делатности установе, на основу чега је снимљено више емисија и објављено 

више текстова. Web site и facebook страница Музеја Крајине редовно су ажурирани 

представљањем урађеног и најавом наступајућих музејских активности. 

 

 

Хронолошки извештај о раду Музеја Крајине  

 

ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ 

 

 Радило се на уређењу историјске збирке Музеја, као и са корисницима стручне 

музејске библиотеке, у вези дипломских, семинарских радова и појединих истраживања. 

Набављене су и нове књиге за музејску библиотеку. Откупљене су четири слике за фонд 

историје уметности. У сарадњи са Домом културе, обележен је дан рођења Стевана 

Мокрањца, 9. јануар.  

 Током јануара у Мокрањчевој кући је била отворена изложба „Хришћанско 

културно наслеђе на подручју Тимочке епархије кроз векове“, аутора Маје Живић, 

археолога Народног музеја Зајечар. 

 Завршена је припрема и дата је у штампу књига: „У очима посетилаца - Музеј 

Крајине кроз историју настанка, сталне поставке и Књигу утисака“. 

 За конкурс Министарства културе и информисања „Градови у фокусу 2018“, Музеј 

је, заједно са Историјским архивом и Домом културе, дао предлоге из домена своје 

делатности. 

  Крајем јануара, Министарство културе расписало је конкурс за пројекте из области 

културног наслеђа, на основу чега је започет рад на потребној документацији. 
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 На иницијативу Министарства културе и информисања, директор Музеја је 

присуствовао на састанку на тему дигитализације у музејима Србије, који је организован у 

Историјском музеју у Београду. 

 Више пута смо обишли Родну кућу Момчила Ранковића у Рајцу, да би сагледали 

могућност уређења и стављање објекта у функцију. 

 Снимљен је прилог о раду Музеја за ТВ Транс. 

 

ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ  

 Народном музеју у Београду предали смо осам фрагмената порфирне скулптуре 

„Император на трону“, за изложбу „Благо и цареви“ у Аквилеји, у Италији, која је била 

организована током пролећних месеци. 

 Са Српским археолошким друштвом остварили смо контакт и подржали њихов 

пројекат „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“, у оквиру кога је одржано и 

предавање у Неготину. 

 Са Музејом афричке уметности остварени су контакти у циљу реализације 

изложбе о муралима током „Мајских свечаности“ и манифестације „Музеји за 10“. 

 Музејски педагог радио је на припреми изложбе о културно – историјским 

споменицима на територији општине Неготин. Директор и историчар присуствовали су 

отварању изложбе Југословенке кинотеке: „Србија и Срби у Првом светском рату“, у 

Центру за културу у Кладову. Са удружењем „Него“, организовали смо радионице за 

ученике неготинских основних школа, у Мокрањчевој кући. 

 Изашла је из штампе књига: „У очима посетилаца - Музеј Крајине кроз историју 

настанка, сталне поставке и Књигу утисака“, коју смо  промовисали за славу Музеја, 

Св. Симеона и Ане,  16. фебруара. У оквиру програма обележавања славе и дана Музеја, 

отворена је и изложба плаката „У очима посетилаца“. На промоцији књиге говорили су 

рецезент др Владимир Кривошејев, историчар, директор Народног музеја у Ваљеву, 

професор српског језика Весна Станковић, која је радила лектуру текста, директор Музеја 

и ауторка, Сања Радосављевић, музејски педагог. 
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  Запослени у Музеју су из области за које су задужени радили на пројектима из 

области културног наслеђа, за које је  Министарство културе расписало конкурс. Конкурс 

је био отворен до краја фебруара. Конкурисали смо са пет пројеката: 

1. Пројекат наставка уређења четири археолошка локалитета у оквиру римског 

Лимеса на Дунаву у 2018. години 

2. Репринт издања Музеја Крајине (Стари неготински занати, Сакрална 

топографија Неготинске Крајине, Музеј Хајдук Вељка и Музејска заоставштина 

Стевана Мокрањца – писма и разгледнице)  

3. Опрема за презентацију музејског наслеђа 

4. Музејска публикација – ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ 

5. Електронска модернизација Музеја Крајине 

 Поред тога, учествовали смо као сарадници на пројектима других установа, а дали 

смо и мишљења за пројекте наших сарадника: Филозофском факултету у Београду, 

Културном центру Кладово и  Креативном удружењу „Него“. 

 Снимљен је прилог о Музеја Хајдук Вељка и месту погибије легендарног јунака за 

емисију РТС-а „С Тамаром у акцији“. Директор је гостовао и на РТВ Бор, где је говорио о 

активностима Музеја.  

 У Мокрањчевој кући, 23. фебруара промовисан је 53. број „Буктиње“. 

 

МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

 1. марта, у сарадњи са Музејом језика и писма из Тршића, отворили смо изложбу 

„Утицаји – Вук и савременици“. 9. марта, у Мокрањчевој кући, организована је 

промоција књиге Миљана Ристића „Лудило љубави“. 

  „Благо и цареви – раскош римске Србије“ назив је изложбе која је отворена 10. 

марта у Палати Меизлик у Аквилеји, Република Италија. У саставу изложбе били су 

експонати из Народног музеја у Београду, као и других музејских збирки у Републици 

Србији. Изложени су и делови статуе „Император на трону“ (8 фрагмената), порфир, 

Шаркамен – Врело, меморијални комплекс, из фонда Музеја Крајине. Изложба је била 

отворена до 3. јуна 2018. године. 
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 14. марта директор и књиговођа Музеја присуствовали су обуци на тему: 

„Успостављање новог система радних места и плата у установама културе“ одржаној 

у Београду.  

 Заводу за проучавање културног развитка послати су статистички подаци 

везани за делатност галерија и збирки за 2017. годину. 

 Радило се на уређењу историјске збирке Музеја, као и са корисницима стручне 

музејске библиотеке, у вези дипломских, семинарских радова и појединих истраживања. 

Музејски педагог радио је на припреми изложбе о културно – историјским 

споменицима на територији општине Неготин.  

 Код Националне службе за запошљавање конкурисали смо са два пројекта који 

се односе на уређивање објеката Музеја: за ангажовање незапослених лица и за 

ангажовање особа са инвалидитетом. 

 Почели смо са уређењем поставки на спратном делу Музеја Крајине, пред сезону 

екскурзија. Лакиран је паркет у етнолошкој поставци Музеја Крајине, а у Мокрањчевој 

кући постављене су нове карнише и завесе. 

 Покренута је процедура јавне набавке за радове на хидроизолацији зидова зграде 

Музеја Хајдук Вељка. 

 

АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ 

 

 У сарадњи са удружењем „Гергина“ и КУД „Воја Чурић“ из Кобишнице, етнолог 

Музеја припремио је изложбу: „Влашка ношња из Кобишнице“, која је отворена у Дому 

културе, у склопу фестивала „Гергина“ 9. априла. 

 Завршена је припрема и штампа изложбе „Културно наслеђе Неготинске 

Крајине“. 

 Изложба „Утицаји – Вук и савременици“ била је отворена до краја априла и 

привукла је велики број ученика неготинских школа. 

 Спроведена је процедура јавне набавке за радове на хидроизолацији зидова зграде 

Музеја Хајдук Вељка. Започет је целодневни рад у Музеју, због сезоне екскурзија. 

Наставили смо и са уређењем музејских поставки и дворишта објеката. 
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МАЈ 2018. ГОДИНЕ 

 Објављени су резултати конкурса Министарства културе и информисања, сектора 

за културно наслеђе. Музеју Крајине одобрена су и два пројекта којим је почетком године 

конкурисао код Националне службе за запошљавање за  Програм јавних радова. 

Пројектом „Одржавање објеката Музеја Крајине“, било је предвиђено је да Музеј 

Крајине ангажује три незапослене особе са инвалидитетом у трајању од четири месеца. 

Такође, у трајању од четири месеца требало је да буду ангажоване две незапослене особе 

на пројекту „Радови на одржавању и заштити локалитета Врело-Шаркамен“ и Родне 

куће Момчила Ранковића у Рајцу“. 

 Током „Мајских свечаности“, а уједно и поводом Међународног дана музеја, у 

центру града била је постављена изложба: „Културно наслеђе Неготинске 

Крајине“. Ауторка изложбе је музејски педагог Музеја Крајине, Сања Радосављевић. 

Изложбом је, на 21 паноу, приказана богата културна и духовна баштина Неготинске 

Крајине: цркве, манастири, пивнице, археолошко налазиште Врело-Шаркамен, објекти 

Музеја Крајине, као и три великана Неготина са културним споменицима који су им 

посвећени: Стеван Мокрањац, Ђорђе Станојевић и Хајдук Вељко. 

 4. маја 2018. године, у галерији Мокрањчеве куће, отворена је изложба “Калиопе 

Аустрија – жене у друштву, култури и науци”. Изложбу су отворили директор Народне 

библиотеке “Доситеј Новаковић”, Милорад Грбовић и етнолог - антрополог Емила 

Петровић, виши кустос Музеја Крајине. Изложба је била отворена до 12. маја. 

 10. маја, поводом дана Народног музеја у Београду, Музеју Крајине је додељена 

захвалница за успешну сарадњу. 

 11. маја на локалитету Шаркамен обављено је судско, геодетско и шумарско 

вештачење поводом судског спора у вези експропријације земљишта. 

 14. маја 2018. године, у оквиру националне манифестације „Музеји за 10″, у 

галерији Мокрањчеве куће, отворена је изложба „Традиционални мурали Африке”, 

Музеја афричке уметности из Београда. На отварању су говорили директор Музеја 

Крајине, Ивица Трајковић и кустоси Музеја афричке уметности Марија Милош и Милица 

Јосимов. Излoжбом су прикaзане фoтoгрaфиje сликaних, рeљeфних и мoзaичких укрaсa нa 

aрхитeктури – дeлoвимa eкстeриjeрa и eнтeриjeрa кућa и читaвих нaсeoбинa из рaзличитих 
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дeлoвa aфричкoг кoнтинeнтa. Гост вечери била је вокална група „Класје” коју води 

учитељица Душица Ђурђић. Изложба је била отворена до краја јуна. За време трајања 

изложбе, одржаване су креативне радионаце за децу „Мини модели за афричке мурале”.  

 Поводом 14. Европске ноћи музеја у Родној кући Стевана Мокрањца  одржане су 

две ликовне радионице: „Лепота традиционалне архитектуре” и „Мртва природа са 

мотивима традиције” – радионице су водиле Душанка Ботуњац и Драгана Јаћимовић, 

професорке ликовне културе. По завршетку радионица, радови су били изложени у 

дворишном простору Мокрањчеве куће. Након тога, одржана је радионица “Ћирилица у 

савременом српском друштву”, коју је организовала професорка српског језика и 

књижевности Весна Станковић, као и радионица “Традиционална етно музика” – у оквиру 

радионице, коју је водила Данијела Стојкић Марковић, професорка музичке културе, 

(наступили су етно група „Мариника” и вокално-инструментални састав „Ајдуци”). 

 Завршена је конзервација предмета из археолошке збирке, а археолог Музеја 

Крајине представио је, током манифестације „Музеји за 10“, публици у Књажевцу и 

Лесковцу издање: „Археологија Музеја Крајине“. 

 

ЈУН 2018. ГОДИНЕ 

  1.јуна започета је реализација два јавна рада, за које је Музеј Крајине почетком 

године конкурисао код Националне службе за запошљавање: „Одржавање објеката 

Музеја Крајине“ (ангажована једна особа са инвалидитетом) и „Радови на одржавању и 

заштити локалитета Врело-Шаркамен и Родне куће Момчила Ранковића у Рајцу“ 

(ангажовано два НКВ радника). Јавни радови су трајали четири месеца. 

 Директор је 6. јуна учествовао на регионалном састанку у вези пројекта „Бисери 

Дунава и Ђердапа“, организованом у Доњем Милановцу. 

 Изложба „Културно наслеђе Неготинске Крајине“, која је у отворена центру 

града током „Мајских свечаности“, а уједно и поводом Међународног дана музеја, била 

је постављена и током летњих месеци.  

 Изложба о традиционалним муралима Африке, коју смо организовали у сарадњи са 

Музејом афричке уметности,  била је отворена до средине јуна. После тога, 18. јуна, у 
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Мокрањчевој кући отворена је изложба Историјског архива о 100 година дипломатских 

односа Србије и Шведске. 

 Од 19. јуна започети су радови на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук 

Вељка. Радови су финансирани из буџета општине Неготин и са њиховим завршетком 

решен је дугогодишњи проблем са влагом у објекту. 

 21. јуна, у Мокрањчевој кући, обележен је Светски дан музике. Организован је џез 

концерт бенда Бојана Чукића из Бора. 

 28. јуна кустос етнолог Музеја Крајине Емила Петровић, на позив организатора, 

говорила је на отварању изложбе „Девојко мала“ у Музеју рударства и металургије у Бору. 

 29. јуна директор Музеја Крајине присуствовао је свечаном отварању реновираног 

Народног музеја у Београду. 

ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ 

 На локалитету Гламија у Рткову започета је реализација Пројекта наставка 

уређења четири археолошка налазишта у оквиру римског Лимеса на Дунаву у 2018. 

години. Пројекат је обухватао археолошке локалитете Гламија у Рткову, Егета II у Брзој 

Паланци, Мора Вагеи у Михајловцу и Ћетаће у Радујевцу, чији остаци римских 

фортификација су видљиви или делимично видљиви; циљ пројекта био је да се 

археолошки локалитети уреде, документују и промовишу, као и да се изради план 

активности за заштиту, уређење, конзервацију и презентацију. 

 У оквиру програма Неготинско лето 2018 Музеј Крајине организовао је тродневну 

ликовну радионицу, од 3. до 5. јула, посвећену Мокрањцу, којом је руководила Исидора 

Живковић Дудок, дипломирани вајар. 

Село Брестовац у сарадњи са Архијерејским намесништвом неготинским, Музејом 

Крајине и Историјским архивом Неготина, 15. јула, обележило је 220 година постојања 

цркве Вазнесења Господњег. Црква - брвнара у Брестовцу, подигнута je 1798. године и 

спада у ред најстаријих храмова у овом делу Србије. Свету литургију у овом храму 

служио је Епископ тимочки господин Иларион са свештенством, a након богослужења 

отворена је и изложба посвећена овом храму, на којој су приказани документи, 

фотографије и црквени предмети. 
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 У оквиру програма Неготинско лето 2018, у галерији Мокрањчеве куће, у 

понедељак, 16. јула, у 20 сати, отворена је изложба Густав Климт – претеча модерне. Реч 

је о специјалној документарној изложби Аустријског културног форума, поводом 100 

година од смрти великог аустријског сликара. Изложбу је отворила Душанка Ботуњац, 

дипломирани сликар. Изложба, коју су заједнички организовали Народна библиотека 

Доситеј Новаковић Неготин и Музеј Крајине, била је постављена до 7. септембра.  

 На велико одушевљење присутне публике, у оквиру Неготинског лета 2018, у 

Мокрањчевој кући, 18. јула, одржано је вече посвећено Сави Шумановићу. Гост Неготина 

била је директорка Галерије слика Сава Шумановић у Шиду, која је веома надахнуто 

говорила о великом уметнику и о књизи Марије Демшар Писма из Шида. Публика је 

имала прилику да види и документарни филм Сликар и берачица грожђа Николе 

Лоренцина. 

 У петак 20. јула 2018. године у 20 сати, у музејском простору Замка Белимарковић 

у Врњачкој Бањи, у оквиру пратећих програма 13. Међународног фестивала 

класичне музике Врњци, отворена је изложба Музеја Крајине: Музејска заоставштина 

Стевана Мокрањца. Аутори изложбе су Ивица Трајковић, виши кустос документариста и 

директор музеја и Сања Радосављевић, музејски педагог. Изложбом Музејска 

заоставштина Стевана Мокрањца приказан је делић богате Мокрањчеве заоставштине о 

којој Музеј Крајине брине већ више од педесет година.  

Након веома успешне изложбе која представља културно наслеђе Неготинске 

Крајине, која је постављена у центру Неготина током трајања овогодишњих пролећних и 

летњих манифестација, музејски педагог Музеја Крајине, Сања Радосављевић, урадила је 

изложбу Cultural heritage of Negotin region, за потребе прекограничне сарадње општина 

Неготин и Турну Северину, у суседној Румунији. 

 Радило се на реализацији пројекта Врело-Шаркамен, археолошка истраживања, 

презентација и промоција, Археолошког института у Београду, у коме Музеј Крајине 

учествује као партнер. Археолошка ископавања на локалитету Врело-Шаркамен - на 

основу Споразума о вишегодишњој сарадњи Археолошког института у Београду и Музеја 

Крајине трајала су 30 дана. 
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 Радило се  на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка. Радови су 

изведени ради решавања дугогодишњег проблема са влагом у објекту, на основу Идејног 

пројекта урађеног од стране СР „Конић инжењеринг“ из Зајечара и Решења о давању 

сагласности на идејни пројекат Завода за заштиту споменика културе Ниш. Финансијска 

средства обезбеђена су у буџету општине Неготин за 2018. годину.  

 

АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

 Завршени су радови на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка. 

Настављена је и завршена реализација пројеката: „Наставак уређења четири археолошка 

локалитета у оквиру римског Лимеса на Дунаву у 2018. години“ и „Врело-Шаркамен, 

археолошка истраживања, презентација и промоција“, Археолошког института у Београду.  

 На месту погибије легендарног јунака, 11. августа обележен је дан погибије Хајдук 

Вељка.  Програм је организован у сарадњи са Српском православном црквом, црквеним 

хором и Спортским савезом општине Неготин.  

 Археолошком институту у Београду позајмљени су предмети из археолошке 

збирке, ради организације изложбе о Римском лимесу. 

 Музејски педагог Музеја Крајине, Сања Радосављевић, представила је наше 

културно наслеђе на манифестацији „Казан култ“, одржаној 25. августа у Кладову. 

 Урађен је пројекат замене столарије на згради Музеја Крајине. 

 Настављен је рад на припреми изложби о завршетку Првог светског рата. 

 

СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 По завршеним радовима на хидроизолацији зидова зграде Музеја Хајдук Вељка, 

изведени су радови на финалном уређењу објекта, који нису били предвиђени пројектом:  

окречен је галеријски простор и део фасаде Музеја Хајдук Вељка. 

 7. септембра, у присуству господина Јоханеса Иршика, директора Аустријског 

културног форума, свечано је затворена изложба „Густав Климт – претеча модерне“, коју 

смо у Мокрањчевој кући током летњих месеци организовали са Народном библиотеком 

„Доситеј Новаковић“. 
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 10. септембра учествовали смо у програму обележавања Дана школе Неготинске 

гимназије. Пошто је тема програма био Први светски рат, у свечаној сали школе био је 

постављен део наше изложбе „Битка на Легету“. 

  У дворишту Тодорчетовог конака организована је прослава 50 година постојања 

школе „12. септембар“. 

 14. септембра, у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ организовали смо 

изложбу: „Борбени пут XIII пука „Хајдук Вељко“ 1914-1918. у наредбама, заповестима, 

извештајима, објавама, припремним наређењима и другим војним препискама“, поводом 

100 година пробијања Солунског фронта и завршетка Првог светског рата, у сарадњи са 

СУБНОР-ом.   

 Током Мокрањчевих дана, наши објекти и радници били су на услузи организатору 

фестивала. Седам фестивалских програма организовано је у Мокрањчевој кући, а Музеј се 

публици представио изложбом „Археоакустика: сакрална архитектура средњевековне 

Србије“, аутора Зоране Ђорђевић, Марије Драгишић и Драгана Новковића, која је 

отворена 18. септембра. Дан након отварања, организовано је и стручно вођење кроз 

изложбу, која је била отворена месец дана. 

 За време фестивала и након фестивала, снимљено је више прилога за РТС, 

регионалне и локалне медије о композитору и његовој родној кући. Испред Музеја 

говорили су директор и Весна Јањић, музејски водич. 

 22. септембра, у Мокрањчевој кући је организована промоција књиге аутора 

Димитрија Букатаревића: „Школа гитаре за децу предшколског узраста“. 

 Од 25 - 28. септембра, Музеј Крајине организовао је низ прогама, прикључујући се 

манифестацији „Дани европске баштине 2018“. 

- Креативна радионица за децу „Културно наслеђе Неготинске Крајине“; 

- Пројекција филма аутора Данила Петровића: „Капија за молитву“; 

- Дечија представа ОШ „Павле Илић Вељко“ из Прахова: „Србија, рађање и 

страдање“. 

 Централна прослава манифестације одржана је 29. септембра у Кладову, уз учешће 

археолога Музеја Крајине, са презентацијом на тему:  „Археолошки локалитети на Лимесу 
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од Кладова до ушћа Тимока у Дунав“. Програмске активности у оквиру манифестације на 

ТВ Бор најавио је директор Музеја. 

 На основу законске обавезе, започели смо рад на Акту о процени ризика на радном 

месту и радној околини. 

 

ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ 

 У галерији Музеја Хајдук Вељка, у сарадњи са Српским археолошким друштвом, 

уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, одржана је 

презентација: „Подизање свести о значају археолошког наслеђа”. Предавање је одржао др 

Адам Црнобрња, председник Српског археолошког друштва. 

 У Музеј Крајине и Народну библиотеку „Доситеј Новаковић” враћене су са 

конзервације и рестаурације старе и ретке књиге. Пројекат „Конзерваторско-

рестаураторске интервенције на фондовима старе и ретке књиге Музеја Крајине и Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину“ реализован је средствима Министарства 

културе и информисња РС. Поступку рестаурације и конзервације подвргнуто је 25 књига 

(23 из Музеја Крајине и 2 из Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“), штампаних до 

1867. године, када је званично призната Вукова азбука. Конзерваторско-рестаураторске 

интервенције на старим књигама обавио је стручни тим конзерватора Народне библиотеке 

Србије. 

 Завод за заштиту споменика културе Ниш започео је конзерваторско-

рестаураторске радове на откривеним и испитаним архитектонским садржајима на 

археолошком налазишту Врело-Шаркамен. Радови су изведени по пројекту чији је 

инвеститор био Музеј Крајине. Пројекат и радови су финансирани средствима 

Министарства културе и информисања Републике Србије, уз подршку Музеја Крајине. 

 У архео-етно парку Равна код Књажевца одржана је античка секција  Српског 

археолошког друштва. Домаћин овог археолошког скупа био је Завичајни музеј у 

Књажевцу. Музеј Крајине представљао је археолог - музејски саветник Гордан Јањић, који 

је том приликом приказао резултате најновијих истраживања на резиденцијалном 

меморијалном комплексу Врело-Шаркамен. 
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 21. октобра 2018. године обележен је век ослобођења Неготина у Првом светском 

рату. Полагањем венаца на споменик страдалим ратницима у Великом рату у градском 

парку започео је програм обележавања великог јубилеја. Парастос страдалим војницима 

служили су Његово Преосвештенство Епископ тимочки Господин Иларион, свештеници 

војске и неготински свештеници. После тога је, у галерији Дома културе „Стеван 

Мокрањац”, директор Музеја Крајине отворио изложбу „Стогодишњица ослобођења 

Неготина у Великом рату”. Изложбу су заједно припремили Музеј Крајине, Историјски 

архив Неготин и СУБНОР. Након отварања изложбе, уследила је свечана академија. 

 Приведени су крају пројекти за које је Музеј ове године добио средства 

Министарства културе: завршене су активности археолога на реализацији пројекта Римски 

Лимес и набављена је опрема за презентацију музејског наслеђа. 

 Директор Музеја присуствовао је семинару „Новине у правно – економском 

пословању буџетских корисника“ у Кладову, као и на округлом столу на тему: „Културна 

добра као необновљиви ресурси – предности дигитализације“, организованом у 

библиотеци у Зајечару, уз учешће представника културних институција из источне Србије. 

 Снимљен је прилог о Музеју Крајине за емисију „Квартет“ Женске ТВ. Снимљено 

је више прилога о раду музеја и музејским збиркама, за школу новинарства ТВ Кладово, 

као и за Агро ТВ, а археолог је гостовао на ТВ Исток. 

 Припремљена је публикација „Крајинци и Тимочани у Великом рату“, у сарадњи са 

СУБНОР-ом. 

 Започели смо молерске радове на уређењу појединих делова Управне зграде 

Музеја. 

 

НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 У библиотеци Музеја 5. 11. 2018. године одржана је едукација запослених у Музеју 

Крајине, из области дигитализације културне баштине. Присутнима се обратио помоћник 

министра културе за област дигитализације, господин Дејан Масликовић, а предавачи су 

били Слађaна Бојковић, музејски саветник у Историјском музеју Србије и Наталија 

Вуликић, информатичар Музеја Војводине. Влада Републике Србије је Закључком 
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број:345-114572017 од 1.12.2017, задужила Историјски музеј Србије за реализацију 

имплементације јединственог информационог система у музејима у Републици 

Србији. Истим закључком одлучено је да се дигитализација културног наслеђа спроводи у 

складу са Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, који је 

израдила Радна група Министарства културе и информисања. 

 Завод за заштиту споменика културе Ниш наставио је конзерваторско-

рестаураторске радове на откривеним и испитаним архитектонским садржајима на 

археолошком налазишту Врело-Шаркамен. Радови се изводе по пројекту чији је 

инвеститор био Музеј Крајине. Пројекат и радови су финансирани средствима 

Министарства културе и информисања Републике Србије, уз подршку Музеја Крајине. 

 Обележен је Дан примирја у Првом светском рату, промоцијом публикације 

„Крајинци и Тимочани у Великом рату“, у сарадњи са СУБНОР-ом. Промоција је одржана 

у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“. 

 У сарадњи са СПЦ, у Тодорчетовом конаку је 13.11.2018. године отворена изложба 

„Митрополит Михаило - 120 година од упокојења“, која је била део програма Фестивала 

хришћанске културе у Зајечару.  

 У оквиру прекограничне сарадње општинe Турну Северин и општине Неготин, 29. 

новембра 2018. године, представници општине Неготин представили су културно 

историјско наслеђе наше општине. У програму су учествовала деца из КУД-а „Стеван 

Мокрањац“, која су извела сплет игара из неготинског краја, а затим су се деца из Турну 

Северина представила својим уметничким програмом. Нaкон овога, у Водоторњу, 

отворена је изложба „Cultural heritage of Negotin region“, ауторке Сање Радосављевић, 

музејског педагога Музеја Крајине, којом је путем десет паноа представљено богато 

културно наслеђе Неготинске Крајине. Изложба је од тада део сталне поставке у 

Водоторњу. 

 Уграђени су снегобрани на крову Управне зграде Музеја Крајине. Настављени су 

молерски радови на уређењу појединих делова Управне зграде Музеја. Направљен је још 

један тоалет за посетиоце Музеја. 
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ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 Завршени су овогодишњи конзерваторски радови на локалитету Врело Шаркамен, 

у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Нишу. 

 Кренули смо са процесом дигитализације културне баштине Музеја Крајине, по 

одељењима, у складу са смерницама Министарства културе и информисања. 

 Активности Музеја Крајине током ове године представљене су на изложби 

„Европска година културног наслеђа“, која је под покровитељством Министарства 

културе и информисања организована у Новом Саду и у Београду. Музеју Крајине 

додељена је захвалница Министарства културе и информисања за изузетан допринос 

успешном обележавању Европске године културног наслеђа. 

 Од 4-7. децембра у Тодорчетовом конаку су емитовани филмови са овогодишњег 

Фестивала етнолошког филма. Програм је реализован на основу сарадње са Етнографским 

музејом у Београду и са Музејом рударства и металургије у Бору. 

 Са СУБНОР-ом смо организовали промоцију књиге „Легет 1914.“ аутора 

Слободана Лазаревића. Програм је организован у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“. 

 Директор је учествовао на семинару „Музеј и комуникација“ у Историјском музеју 

Србије, на скупштини ICOM – а, као и у раду комисије за именовање улица на територији 

општине Неготин. 

 У Републичком заводу за заштиту споменика културе у Београду  одржан је 

састанак на коме се разговарало о предлогу античких налазишта за упис на Унескову 

Листу светске културне и природне баштине у оквиру пројекта номинације Границе 

Римског царства – Дунавски лимес у Србији. Испред Музеја Крајине састанку је 

присуствовао археолог Гордан Јањић, музејски саветник, који је говорио о постигнутим 

резултатима и о даљим корацима везаним за подручје за које је надлежан Музеј Крајине. 

Радило се на уређењу библиотечког фонда музеја. Библиотека Музеја Крајине води 

три инвентара за три врсте библиотечко-информационе грађе, инвентар монографских, 

серијских публикација и сликовне грађе. Такође се води и инвентар старе и ретке књиге, 

као и инвентар звучне грађе. На дан 31.12.2018. године, према књизи инвентара 

монографских публикација, библиотека је имала уписано 6120 књига. У току 2018. године 

библиотека је обогаћена за 71 књигу, од којих је 18 књига купљено, 39 је набављено 
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разменом, а 11 захваљујући поклону аутора или издавача. Са пензионисаним историчарем 

Музеја Николом Плавшићем започели смо приређивање зборника текстова о Стевану 

Мокрањцу. 

 На четвртом по реду "Тимочком научном торнаду" организованом у ОШ "Вук 

Караџић" у Неготину, посетиоцима се представио и Музеј Крајине. 

 У Народном музеју у Зајечару отворена је изложба „Мила моја“. Изложбу чине 

предмети из збирки шест музеја - Народног музеја у Зајечару, Народног музеја у 

Пожаревцу, Музеја Крајинe у Неготину, Завичајног музеја у Јагодини, Завичајног музеја у 

Књажевцу и Музеја Срема у Сремској Митровици, који презентују збирке од 

праисторијских играчака до играчака данас. Пројекат је реализован средствима 

Министарства културе и информисања Републике Србије, а током 2019. године изложба 

ће гостовати и у Неготину. 

 Наставили смо са уређењем административног дела Музеја. Поплочан је бетонски 

део степеништа у Музеју Крајине. 

 

 

 

Извештајем о раду Музеја Крајине за 2018. годину желели смо да прикажемо да је 

установа радила у складу са Програмом рада, у оквиру финансијских могућности и да је 

већину планираног остварила. Посебно истичемо сарадњу са представницима научних, 

културних, просветних и општинских институција, којима су запослени у Музеју увек 

били на располагању, ради афирмације Музеја и културног наслеђа Неготина. 

 

 

 

 

          директор Музеја Крајине 

            ______________________ 

                   Ивица Трајковић 



Музеј Крајине 

Вере Радосављевић 1 

19 300 Неготин 

22.02.2019. год. 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018. год. 

 

 

Укупно примљена средства од буџета општине конто 791100 износе 12.953.886,14 дин. Ова 

средства утрошена су за следеће намене: 

 

- За плате,додатке и накнаде запосленима, конто 411100 износ од 7.285.580,04 дин. 

- На доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, конто 412100 износ од 874.226,18 

дин. 

- На допринос за здравствено осигурање, конто 412200 износ од 375.188,74 дин. 

- На допринос за незапосленост, конто 412300 износ од 54.639,12 дин. 

- За породиљско одсуство Весна Николић конто 414100 износ од 145.572,76 

- На накнаде трошкова за запослене, конто 415100 износ од 44.619,48 дин. (превоз на посао 

и са посла). 

- За награде запосленима конто 416100 (јубиларна награда за 1 радника – Сања 

Радосављевић за 10 година рада) износ од 71.166,44 дин. 

- За трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 27.246,72 дин. 

- За енергетске услуге, конто 421200 износ од 229.285,28 дин. 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 55.471,41 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 114.593,73 дин. (телефон и интернет). 

- На трошкове осигурања  (осигурање грађевинских објеката,осигурање лица од 

незгоде,осигурање остале дугорочне имовине), конто 421500 износ од 99.307,31 дин.  

- На трошкове службених путовања у земљи конто 422100 утрошено је 17.457,00 дин. 

- За административне услуге, конто 423100 (рачуноводствене услуге) износ од 322.000,00 

дин. 

- За компјутерске услуге – услуге одржавања рачунара, конто 423200 износ од 3.500,00 

дин. 

- За услуге образовања и усавршавања запослених, конто 423300 износ од 8.280,00 дин. 

- На услуге информисања (штампања), конто 423400 износ од 80.000,00 дин. 

(каталози,плакати,брошуре,књиге). 

- На стручне услуге ( лектура и коректура) конто 423500 износ од 20.000,00 дин. 

- На услуге за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 28.180,00 дин. 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 36.582,50 дин. 

- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 2.500,00 дин. 

- На услуге образовања, културе и спорта, конто 424200 износ од 20.000,00 дин. 

(организација ликовне и музичке радионице) 

- За услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, конто 424600 износ од 

39.370,00 дин. 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката (радови на електричним 

инсталацијама, постављање разводних табли, поправљање пећи), конто 425100 износ од 

77.851,00 дин. 



- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 48.723,00 дин. (замена 

делова и поправка службеног аута, одржавање рачунара) 

- За административни материјал (канцеларијски материјал,цвеће), конто 426100 износ од 

39.818,00 дин. 

- За материјал за саобраћај (гориво), конто 426400 износ од 59.504,55 дин.  

- На материјал за образовање, конто 426600 утрошено је 18.850,00 дин. 

- На материјал за одржавање хигијене, конто 426800 утрошено је 11.638,70 дин. 

- На материјал за посебне намене, конто 426900 утрошено је 18.844,00 дин. 

- На остале текуће дотације и трансфере (умањење зарада), конто 465100 утрошено је 

752.646,17 дин. 

- За обавезне таксе, конто 482200 износ од 2.000,00 дин. 

- За капитално одржавање зграда и објеката конто 511300 утрошено је 1.416.334,56 дин. 

(хидроизолација зидова Музеја Хајдук Вељка). 

- На пројектно планирање конто 511400 износ од 100.000,00 дин. (Елаборат енергетске 

ефикасности и израда столарије на Управној згради)  

- За административну опрему конто 512200 утрошено је 64.765,00 дин. (уградња звона за 

посетиоце, лап топ)  

- На опрему за образовање, културу и спорт конто 512600 утрошено је 46.547,36 дин. 

(изложбена опрема) 

- За конто 515100 нематеријалне имовине 83.039,09 дин. (за књиге и експонате). 

- За земљиште конто 541100 износ од 258.558,00 дин. (експропријација Шаркамен). 

 

 

Музеј Крајине остварио је сопствена средства од продаје улазница за објекте Музеја 

Крајине, конто 742300,  износ од  4.024.315,63 дин.  од  којих је 3.748.589,38 дин. утрошено  

за следеће намене: 

- Накнаде у натури (новогодишњи поклони за децу запослених), конто 413100 износ од 

20.000,00 дин. 

- На трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 10.993,48 дин. 

- За енергетске услуге-дрва, конто 421200 износ од 87.090,79 дин. 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 6.090,00 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 15.215,02 дин.(допуна службених 

телефона за Музејске водиче.) 

- На трошкове осигурања, конто 421500 износ од 39.628,11 дин. 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 216.870,50 дин. 

- На трошкове службених путовања у иностранство, конто 422200 износ од 10.176,38 дин. 

- На административне услуге (превод текстова за публикацију Музејска заоставштина 

Стевана Мокрањца) конто 423100 утрошено је 56.451,04 дин. 

- На услуге образовања и усавршавања запослених, конто 423300 утрошен 8.880,00 дин.  

- На услуге информисања (штампања), конто 423400 износ од 801.484,00 дин.   (штампање 

публикације „Археологија Музеја Крајине“, штампање књиге „Крајинци и Тимочани у 

Великом рату“ штампање књиге „Музеј Крајине у очима посетилаца“, штампање и 

поставка изложбе „Културно наслеђе Неготинске крајине“, штампање постера, плаката, 

каталога). 

- На стручне услуге конто 423500 утрошено је 79.866,40 дин. (израда плана интегритета, 

преглед и мерење електроинсталација, провера техничке исправности на котлу). 

- На усл. за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 91.570,00 дин. 

- На репрезентацију, конто 423700 износ од 257.410,70 дин (преноћиште чланова стручне 

екипе у оквиру пројекта „Лимес“). 



- На остале опште услуге, конто 423900 износ од 7.056,00 дин.  

- За услуге образовања, културе и спорта (изложба „Традиционални мурали Африке“, 

конзервација предмета, организација радионице „Ноћ музеја“, организација ликовне 

радионице „Неготинско лето“) конто 424200 износ од 267.763,50 дин. 

- За геодетске услуге конто 424600 утрошено је 34.000,00 дин. 

- За остале специјализоване услуге конто 424900 износ од 60.136,90 дин.( утовар земље на 

Шаркамену). 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 износ од 540.582,60 дин. 

(молерисање и кречење Музеја Хајдук Вељка, молерски радови на згради Музеја 

Крајине, замена електро инсталације и рефлектора у Музеју Хајдук Вељка, санација 

тоалета у Музеју Крајине, хобловање, полирање, лакирање паркета у поставкама Музеја 

Крајине). 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 98.479,00 дин. (поправка 

аута, сервисирање клима уређаја, поправка рачунара, поправка трумерице, замена стакла 

у поставкама) 

- На административни материјал (канцеларијски материјал, цвеће), конто 426100 износ од 

74.286,00 дин. 

- На материјал за усавршавање и образовање запослених, конто 426300 износ од 11.500,00 

дин. 

- На материјал за саобраћај (гориво), конто 426400 износ од 156.537,26 дин. 

- На материјал за образовање, културу и спорт, конто 426600 износ од 16.092,00 дин. 

- На материјал за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 износ од 16.546,70 

дин. 

- На материјал за посебне намене, конто 426900 износ од 54.869,00 дин.(државна застава, 

пумпа за грејање, алат за археолошка истраживања) 

- На остале порезе конто 482100  утрошено је 9.673,00,00 дин.(регистрација аута). 

- На обавезне таксе, конто 482200 утрошено је 20.601,00 дин. 

- На новчане казне и пенале конто 483100 утрошено је 157.200,00 дин. (пресуда-В.Јањић) 

- За капитално одржавање зграда и објеката конто 511300 утрошено је 70.000,00 дин. 

(уградња снегобрана и лимених делова на крову Управне зграде) 

- На пројектно планирање конто 511400 износ од 296.480,00 дин.(Елаборат енергетске 

ефикасности и замене столарије на Управној згради) 

- За административну опрему  конто 512200 износ од 148.920,00 дин. (баштенска 

гарнитура, рачунар, штампач, двоглед, косачица, тримерица, грејалица). 

- На нематеријалну имовину конто 515100 утрошено је 6.140,00 дин. за књиге. 

 

 

 Средства Републике извор 07 у износу од 2.386.275,38 дин. утрошена су за следеће намене: 

 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 184.000,00 

дин.(дневнице стручне екипе у оквиру пројекта „Лимес“) 

- На административне услуге, конто 423100 износ од 10.000,00 дин.(превод текста у 

оквиру пројекта „Лимес“) 

- На услуге информисања, конто 423400 износ од 90.000,00 дин.(Пројекат „Лимес“ - 

штампа) 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 30.000,00 дин. (Смештај стручне екипе у 

оквиру пројекта „Лимес“) 

- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 363.286,68 дин. (Јавни радови). 



- За остале специјализоване услуге, конто 424900 износ од 1.109.000,00 дин. 

(рашчишћавање терена-пројекат „Лимес“, снимање терена дроном и израда и обрада 

материјала) 

- На материјал за саобраћај, конто 426400 износ од 77.000,00 дин. (превоз у оквиру 

пројекта „Лимес“) 

- За материјале за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 износ од 1.989,20 

дин.( Јавни радови) 

- За материјале за посебне намене, конто 426900 износ од 3.999,50 дин. (Јавни радови) 

- На опрему за образовање, науку, културу и спорт, конто 512600 износ од 517.000,00 дин. 

(пројекат Изложбена опрема за презентацију Музејског наслеђа). 

 

 

Средства из донације извор 08 утрошена су: 

 

- За услуге информисања, конто 423400 износ од 10.000,00 дин.(штампа мајица за пројекат 

Шаркамен-донација фирме Еликсир из Прахова). 

 

 

 

Нераспоређени вишак прихода из предходних година извор 13 у износу од  156.943,90 дин. 

коришћен је за следеће намене: 

 

- За трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 11.247,00 дин. 

- За услуге информисања, конто 423400 износ од 107.286,00 дин. (штампање књиге 

„Ђенерал Јован Мишковић“, штампање публикације „Музеј Крајине у очима 

посетилаца“) 

- За стручне услуге, конто 423500 износ од 15.080,60 дин. (лектура и коректура књиге). 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 3.737,80 дин. 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 7.200,00 дин. 

- За нематеријалну имовину, конто 515100 износ од 12.392,50 дин. (књиге) 

 

 

                                                                                                              Музеј Крајине 

 

                                                                                                     --------------------------------- 

                                                                                                    директор Ивица Трајковић 



Sredstva  iz 

budžeta (01)

Sopstvena   

sredstva (04)

Sredstva drugih 

nivoa vlasti (07)
Donacije (08) Ostali izvori (13) Ukupno

12,953,886.14 2,017,000.00 14,970,886.14

369,275.38 369,275.38

4,024,315.63 4,024,315.63

10,000.00 10,000.00

158,142.85 158,142.85

12,953,886.14 4,024,315.63 2,386,275.38 10,000.00 158,142.85 19,532,620.00

Sredstva iz 

budžeta (01)

Sopstvena 

sredstva (04)

Sredstva drugih 

nivoa vlasti (07)
Donacije (08) Ostali izvori (13) Ukupno

4111 7,285,580.04 0.00 7,285,580.04

7,285,580.04 0.00 7,285,580.04

4121 874,226.18 874,226.18

4122 375,188.74 375,188.74

4123 54,639.12 54,639.12

1,304,054.04 1,304,054.04

4131 0.00 20,000.00 20,000.00

0.00 20,000.00 20,000.00

4141 145,572.76 145,572.76

4143 0.00 0.00

4144 0.00 0.00

145,572.76 145,572.76

4151 44,619.48 44,619.48

44,619.48 44,619.48

4161 71,166.44 0.00 71,166.44

Ukupno:

267
411-Plate i dodaci zaposlenih

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

412-Socijalni doprinosi na ter.poslodavca

Plate,dodaci i naknade zaposlenih

Naknada za vreme odsustvovanja sa posla

Ukupno:

Prihodi

791111

268
Doprinos za zdravstveno osiguranje

Ukupno:

Prihodi iz budžeta

742351

Pomoć u medicinskom lečenju

Naknade u naturi

413-Naknade u naturi

 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ MUZEJA KRAJINE ZA 2018.g.

Tek.namenski trsnsferi, od Republike u korist 

novoa opština
733154

Rashodi Opis

U K U P N O:

Opis

Doprinos za nezaposlenost

1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Nerasporedjeni visak prihoda iz ranijih god.

1201-0001ПА-Функционисање локалних установа културе

Prih.koje svojom del.ostvare organi i 

269

270

415-Naknade troškova za zaposlene
271

Ukupno:

Otpremnine I pomoći

414-Socijalna davanja zaposlenima

Naknade troškova za zaposlene

Nagrade zaposlenima  i ostali posebni rashodi

416-Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi
272

744151 Tekući dobrovoljni transferi od fiz.i pravnih lica



71,166.44 0.00 0.00 71,166.44

4211 27,246.72 10,993.48 38,240.20

4212 229,285.28 87,090.79 316,376.07

4213 55,471.41 6,090.00 61,561.41

4214 114,593.73 15,215.02 129,808.75

4215 99,307.31 39,628.11 138,935.42

4219 0.00 0.00 0.00

525,904.45 159,017.40 684,921.85

4221 17,457.00 216,870.50 184,000.00 11,247.00 429,574.50

4222 0.00 10,176.38 10,176.38

17,457.00 227,046.88 184,000.00 11,247.00 439,750.88

4231 322,000.00 56,451.04 10,000.00 388,451.04

4232 3,500.00 0.00 3,500.00

4233 8,280.00 8,880.00 17,160.00

4234 80,000.00 801,484.00 90,000.00 10,000.00 107,286.00 1,088,770.00

4235 20,000.00 79,866.40 15,080.60 114,947.00

4236 28,180.00 91,570.00 119,750.00

4237 36,582.50 257,410.70 30,000.00 3,737.80 327,731.00

4239 2,500.00 7,056.00 363,286.68 372,842.68

501,042.50 1,302,718.14 493,286.68 10,000.00 126,104.40 2,433,151.72

4242 20,000.00 267,763.50 287,763.50

4243 0.00 0.00 0.00

4246 Usl.očuvanja živ.sredine,nauke i geod. usl. 39,370.00 34,000.00 73,370.00

4249 0.00 60,136.90 1,109,000.00 1,169,136.90

59,370.00 361,900.40 1,109,000.00 0.00 1,530,270.40

4251 77,851.00 540,582.60 618,433.60

4252 48,723.00 98,479.00 7,200.00 154,402.00

126,574.00 639,061.60 7,200.00 772,835.60

4261 39,818.00 74,286.00 114,104.00

4263 0.00 11,500.00 11,500.00

4264 59,504.55 156,537.26 77,000.00 293,041.81

4266 18,850.00 16,092.00 34,942.00

Ukupno:

Ukupno:

Usluge informisanja

Mat. za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu

273

Materijal za obrazovanje, kulturu i sport

422-Troškovi putovanja

Medicinske usluge276

Tekuće popravke i održavanje opreme

425-Tekuće popravke i održavanje

Troškovi službenih putovanja u zemlji

Materijal za saobraćaj

Ostale specijalizovane usluge

424-Specijalizovane usluge

Ukupno:

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Kompjuterske usluge

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

Usluge komunikacija

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

421-Stalni troškovi

Komunalne usluge

Ukupno:

Stručne usluge

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

275

Reprezentacija

Ostale opšte usluge

423-Usluge po ugovoru

Administrativne usluge

Troškovi osiguranja

274

Ostali troškovi

Ukupno:

Energetske usluge

277

426-Materijal

278

Ukupno:

Administrativni materijal



4268 11,638.70 16,546.70 1,989.20 30,174.60

4269 18,844.00 54,869.00 3,999.50 77,712.50

148,655.25 329,830.96 82,988.70 561,474.91

4651 752,646.17 0.00 752,646.17

752,646.17 0.00 752,646.17

4821 0.00 9,673.00 9,673.00

4822 2,000.00 20,601.00 22,601.00

4823 0.00 0.00 0.00

2,000.00 30,274.00 32,274.00

4831 0.00 157,200.00 157,200.00

0.00 157,200.00 157,200.00

5112 0.00 0.00 0.00

5113 1,416,334.56 70,000.00 0.00 1,486,334.56

5114 100,000.00 296,480.00 396,480.00

1,516,334.56 366,480.00 0.00 1,882,814.56

5121 0.00 0.00 0.00

5122 64,765.00 148,920.00 213,685.00

5126 46,547.36 0.00 517,000.00 563,547.36

5129 0.00 0.00 0.00

111,312.36 148,920.00 517,000.00 777,232.36

5151 83,039.09 6,140.00 12,392.50 101,571.59

83,039.09 6,140.00 12,392.50 101,571.59

288 5411 258,558.00 0.00 258,558.00

258,558.00 0.00 258,558.00

12,953,886.14 3,748,589.38 2,386,275.38 10,000.00 156,943.90 19,255,694.80

285

482-Porezi,takse i kazne

Administrativna oprema

Oprema za saobraćaj

Projektno planiranje

515-Nematerijalna osnovna sredstva
286

279

281

Ostale dotacije i transferi

Ukupno:

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

483-Novčane kazne i penali po rešenju sudova

Obavezne takse

Ukupno:

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

Ostali porezi

Ukupno:

465-Ostale dotacije i transferi

Ukupno:

Novčane kazne i penali

Muzej Krajine Negotin

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ukupno:

Izgradnja zgrada i objekata

511-Zgrade i građevinski objekti

284

Opr. za proizv.,motorna,nepokr. I  nemotorna

282

512-Mašine i oprema

 direktor Ivica Trajković

Negotin,  25.02.2019.г.

Ukupno:

Nematerijalna imovina

Ukupno:

U K U P N O:

Ukupno:

Zemljište

541-Zemljište

Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo

278

Materijal za posebne namene


