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Извештај о раду Музеја Крајине Неготин за 2019. годину 

 

 

Музеј Крајине је у 2019. 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. Током 2019. године 

урадили смо санацију фасаде Мокрањчеве куће, Легата Радислава Тркуље и спратног дела 

Музеја Хајдук Вељка. Урађен је још један тоалет у комплексу Музеја Крајине и окречене 

су комплетне поставке у згради Музеја Крајине. 

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

стране Министарства културе и информисања. Одобрени су следећи пројекти: 

  

Музеј Крајине Археолошка ископавања локалитета Егета 1.300.000 

Музеј Крајине Израда пројектне документације за конзерваторско-

рестаураторске радове на археолошким локалитетима 

''Гламија'' Ртково, о. Кладово и ''Мора Вагеи'' Михајловац, 

о. Неготин 

750.000 

Музеј Крајине Истраживање и очување виноградарске славе  (Св.Трифун, 

Св.Тривун) 

600.000 

Музеј Крајине Музејска публикација- ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ 205.000 

 УКУПНО МУЗЕЈ: 2.855.000 
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Завод за 

заштиту 

споменика 

културе Ниш 

Археолошко налазиште Врело Шаркамен, пројекат 

конзерваторско – рестаураторских радова на откривеним и 

археолошки истраженим архитектонским садржајима 

(јужна кула западне капије – кула бр. 1) – сектора II 

6.000.000 

Археолошки 

институт  

у Београду 

Врело Шаркамен – археолошка истраживања, презентација 

и промоција 

800.000 

Српско 

археолошко 

друштво 

Подизање свести о значају археолошког наслеђа и 

унапређење рада Српског археолошког друштва 

300.000 

 УКУПНО САРАДНИЦИ: 7.100.000 

 Конкурс Министарства културе  

из области дигитализације културног наслеђа 

 

Музеј Крајине Развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и 

интероперабилан процес дигитализације културног наслеђа 

– израда мреже 

431.000 

 Сви пројекти Музеја Крајине и сарадника у 2019. години 10.386.000 

 

 Музеј Крајине је у 2019. 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; 
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-Учешће на стручним скуповима; 

Стручњаци Музеја учествовали су на скупштинама Музејског друштва Србије, 

ICOM-a, били смо домаћини скупа Етнолошке секције Музејског друштва Србије и 

скупштине Српског археолошког друштва, 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,  

институција културе и образовања са територије општине Неготин, 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. 

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. 
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Хронолошки извештај о раду Музеја Крајине 

 

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 Радило се на дигитализацији културне баштине Музеја Крајине, по одељењима и  

на уређењу библиотечког фонда музеја и историјске збирке Музеја. 

 У сарадњи са Домом културе, обележен је дан рођења Стевана Мокрањца, 9. 

јануар. 

 Дати су на конзервацију поједини предмети из сталне археолошке поставке. 

 Етнолог Музеја остварио је сарадњу са Фармацеутским факултетом, која је 

резултирала учешћем у организацији изложбе о научнику Момчилу Мокрањцу, сину 

нашег композитора. 

 Радило се на припреми програма и штампаних издања, поводом обележавања 

музејске славе и дана оснивања Музеја. 

 Манифестација „Весела чаршија“, организована традиционално на Богојављање,  и 

ове године окупила је бројне учеснике и грађане.  Поред осталих,  на једном од штандова, 

Музеј је представио своју делатност, а овогодишњи хроничар и беседник била је Сања 

Радосављевић, музејски педагог Музеја Крајине.  

 Радили смо на припреми пројеката са којима смо конкурисали код Министарства 

културе, за области: 

- финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног 

наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2019. години; 

- финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици 

Србиjи у 2019. години. 

ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ 

 Наставили смо са процесом дигитализације културне баштине Музеја Крајине, по 

одељењима.  Радили смо на уређењу администратиног дела Музеја. 
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 У среду, 13. фебруара 2019. године, у галерији Музеја Хајдук Вељка, одржано је 

вече етнолошког филма. Приказан је филм „Обећање“, са XXVI међународног фестивала 

етнолошког филма, редитеља Жељка Мирковића из Србије и Душана Гајића из Белгије, 

продукције SEETV и Optimistic film-а. "Обећање" је филм о необичном подухвату једне 

француске породице која се настанила у селу Рогљеву код Неготина, како би заједно са 

мештанима производила органско вино за међународно тржиште. 

Пројекцији су присуствовали главни актери филма Сирил Бонжиро, винар из Бургундије, 

власник Француске винарије у Рогљеву и Убавка Јовановић из Рогљева. 

 У суботу, 16. фебруара 2019. године, у препуној галерији Мокрањчеве куће, 

колектив Музеја Крајине у Неготину прославио је осамдесет и пету годишњицу оснивања 

и рада и славу Св. Симеона и Ане. Свечани чин резања славског колача обавили су 

свештеници неготинског архијерејског намесништва, након чега је многобројне госте 

поздравио директор Музеја Крајине. 

 На самом почетку директор Музеја подсетио је на значај ове културно-историјске 

инстутуције, као и на активности које је Музеј спровео у претходном периоду. Такође, 

говорио је и о првом управнику Музеја, Стојану Младеновићу, о коме је, за ову прилику 

Музеј Крајине издао мини каталог. У каталогу се налази биографија Младеновића, писана 

у првом лицу једнине, коју је Музеју уступио праунук господина Младеновића, Владимир 

Радивојевић. Аутори овог, као и друга два, каталога која су била промовисана су директор 

Музеја Ивица Трајковић, виши кустос документариста и музејски педагог, Сања 

Радосављевић.  

 Након директора присутнима се обратила ауторка мини водича „Музеј Крајине/ 

The Krajina Museum“, Сања Радосављевић, музејски педагог која је напоменула да је Музеј 

поводом овог јубилеја издао двојезични водич у коме су обједињена сва три објекта 

Музеја. Затим је отворена изложба „Музејска заоставштина Стевана Мокрањца“, аутора 

Ивице Трајковића и Сање Радосављевић, која је сада део сталне поставке у галеријском 

простору Мокрањчеве куће, а повремено гостује у другим градовима. Изложбом 

„Музејска заоставштина Стевана Мокрањца“ приказан је делић богате Мокрањчеве 

заоставштине о којој Музеј Крајине брине већ више од педесет година.  

У наставку програма уследила је промоција најновије публикације Музеја „Зборник 
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текстова Николе Плавшића објављених у часопису за културу „Мокрањац“ (2000–2017)“. 

 О књизи је говорио аутор, Никола Плавшић. 

 Допринос обележавању годишњице и славе Музеја дао је и наступ црквеног хора 

храма Св. Тројице под диригентском палицом Светлане Кравченко. 

 Директор Музеја је, заједно са чланом Општинског већа, Татјаном Панић, 

задуженом за културу и туризам, присуствовао састанку организованом у Министарству 

спољних послова, поводом иницијативе да се границе Римског царства ставе на Листу 

светске културне баштине. 

 Министарству културе су достављени подаци везани за наш Музеј, ради 

успостављања Општег инвентара наслеђа Републике Србије. 

 Директор је, гостујући на ТВ Бор, у емисији „Будилица“ говорио о активностима 

Музеја у овом и наредном периоду.  

 Током фебруара, Одељење за инспекцијске послове општине Неготин вршило је 

надзор  везан за пословање Музеја у 2017. години. 

 Етнолог Музеја, у сарадњи са музејима из окружења радио је на припреми три 

изложбе, које смо организовали у току пролећа. Емитован је прилог о Стевану Мокрањцу 

на РТВ Војводине, који је снимљен за емисију „Моја Србијица“ са нашим етнологом. 

 Управни и Надзорни одбор усвојили су Извештај о раду и Завршни рачун за 2018. 

годину. 

 Присуствовали смо састанку у организацији Националне службе за запошљавање, 

поводом организовања јавних радова. 

 На конкурсу Министарства културе конкурисали смо за следеће пројекте: 

1. Археолошка ископавања локалитета Егета 

2. Развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан 

процес дигитализације културног наслеђа – израда мреже 

3. Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошким локалитетима ''Гламија'' Ртково, о. Кладово и ''Мора Вагеи'' 

Михајловац, о. Неготин 

4. Истраживање и очување виноградарске славе  (Св. Трифун, Св.Тривун) 
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5. Педагошка делатност Музеја Крајине у Неготину, 1972–2019. године – штампање 

публикације 

6. Замена столарије на управној згради Музеја Крајине 

7. Музејска публикација- ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ 

 

МАРТ 2019. ГОДИНЕ 

 У организацији Завода за проучавање културног развитка и Народног музеја у 

Београду, уз подршку Министарства културе и информисања, у понедељак 4. марта 2019. 

одржан је Семинар о унапређењу званичне статистике о музејима у функцији развоја 

музеја и музејске публике. Семинар је окупио музејске стручњаке из целе Србије, што је 

била одлична прилика за сусрет и заједнички рад 120 пријављених учесника. Семинар је 

отворио посебни саветник министра културе и информисања Соња Зимонић, а у уводном 

делу су говорили директорка Народног музеја Бојана Борић Брешковић, на тему „Музеј 

какав заслужујемо – нова стална поставка Народног музеја у Београду“ и директор Завода 

за проучавање културног развитка др Вук Вукићевић, чија тема је била „Улога музеја у 

развоју културе: планирање засновано на емпиријским истраживањима“. 

Основни циљ семинара било је информисање музејских стручњака о текућим и 

планираним активностима на развоју званичне статистике и истраживања у циљу 

унапређења рада музеја и развоја музејске публике. Семинару је присуствовао директор 

Музеја Крајине. 

 Одржан је састанак везан за координацију програмских активности институција 

културе у Неготину. На Општинском већу усвојен је Извештај о раду Музеја за 2018. 

годину. 

 У четвртак, 14. марта 2019. године, у галерији Музеја Хајдук Вељка, одржана је 

промоција издања „Лепота влашке ношње у приватној збирци Верице Тодоровић из 

Кобишнице“, аутора Јове и Верице Тодоровић. На промоцији су говорили директор 

Музеја Крајине, Ивица Трајковић, новинарка Јованка Станојевић, етнолог-антрополог 

Емила Петровић, виши кустос Музеја Крајине и ауторка Верица Тодоровић. У програму 

су учествовали и чланови КУД-а „Воја Чурић“ из Кобишнице. 

 Месна заједница Прахово, у сарадњи са компанијом ''Еликсир'' и општином 

Неготин, покренула је иницијативу за презентацију римских налаза на археолошком 
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локалитету Aque у Прахову. Музеј Крајине Неготин подржао је ову иницијативу и у том 

циљу обратили смо се сарадницима из Завода за заштиту споменика културе Ниш као 

територијално надлежне установе заштите непокретних културних добара. У четвртак, 28. 

марта, стручњаци Завода и Музеја обишли су овај археолошки локалитет и том приликом 

одржали радни састанак на коме су дефинисане смернице за даљи ангажман. 

 Археолог Музеја предложен је за представника Музеја Крајине у Националном 

савету за културу, на основу захтева Министарства културе и Народног музеја да свака 

институција предложи по једног представника за ово тело. 

 У Музеју Хајдук Вељка радило се на припреми етнолошке изложбе о моди 

шездесетих година. Изложба је, између осталог, најављена и гостовањем ауторке изложбе 

Емиле Петровић, етнолога Музеја Крајине у емисији „Будилица“ на РТВ Бор. 

 Уочи сезоне екскурзија, радило се на уређењу музејских објеката. На уређењу 

дворишта Мокрањчеве куће били су ангажовани и радници ЈКП „Бадњево“. У дворишту је 

посађен још један бадем, који смо, поред неколико садница цвећа, добили на поклон од 

господина Лападатовића из Неготина.  

 Етнолошка збирка обогаћена је шиваћом машином из 1930. године,  која је 

добијена на поклон од породице Станисављевић из Неготина. 

 Заводу за проучавање културног развитка достављени су статистички извештаји о 

функционисању и раду Музеја у 2018. години. 

 Из Завода за заштиту споменика културе у Нишу добили смо сагласност на Идејни 

пројекат замене столарије на згради Музеја Крајине. 

 Етнолог Музеја имао је интензивну сарадњу са Фармацеутским факултетом у 

Београду, по питању реализације изложбе о Момчилу Мокрањцу. Успостављена је 

сарадња и са Етнографским институтом САНУ, који је у мају у Неготину представио свој 

рад. 

 Били смо на располагању корисницима стручне библиотеке, поводом истраживања 

везаних за стару штампу, Видинску митрополију, Стару цркву, НАТО бомбардовање... 
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АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ 

 

 У Музеју Хајдук Вељка, 2. априла 2019. године, отворена је изложба „К`о некад у 8 

– мода шездесетих“. Ауторка изложбе је Емила Петровић, етнолог Музеја Крајине. На 

изложби, поред хаљина, приказани су и модни детаљи: ташне, накит, шалови, ципеле, али 

и делови одеће и предмети везани за мушку моду тог периода: кошуље, кравате, лептир-

машне, шешири, одела… 

 На археолошком налазишту Врело – Шаркамен, настављени су и завршени 

конзерваторскo-рестаураторски радови, на откривеним и испитаним архитектонским 

садржајима, прекинутих током зиме услед снежних падавина. Конзерваторски радови су 

изводени средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, под 

јурисдикцијом Завода за заштиту споменика културе Ниш, у сарадњи са Музејем Крајине 

Неготин. Главни надзор вршио је Миле Вељковић, архитекта – конзерватор саветник 

Завода за заштиту споменика културе Ниш. Радови су изведени по пројекту Музеја 

Крајине, за чију израду је средства обезбедило Министарство културе и информисања 

Републике Србије. Радови су изведени на југоисточном делу утврђења (југоисточна кула, 

део јужног бедема и просторије у унутрашњости утврђења, наслоњене на део истраженог 

јужног бедема). Радове је извело предузеће Тасић Митре Д.О.О. из Смедерева. 

 16. априла, у Галерији науке и технике САНУ отворена je изложба „Момчило Ст. 

Мокрањац – хемичар, професор, токсиколог“ – поводом 120 година од рођења великана у 

фармацији, у организацији Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета, Музеја 

Крајине у Неготину и Галерије науке и технике САНУ. Изложбену поставку у Галерији 

науке и технике САНУ посетиоци су могли да виде до суботе 4. маја 2019. године. 

 Изложба о животу и раду Момчила Ст. Мокрањца (28. април 1899 – 16. септембар 

1967) има за циљ да осветли и најширој публици приближи живот и научни допринос овог 

значајног универзитетског професора, изузетног хемичара са Сорбоне, првог професора 

српске (и југословенске) токсикологије, чији је истраживачки рад награђен Лавоазијевом 

медаљом. Момчило Ст. Мокрањац био је, између осталог, први управник Института за 

токсиколошку хемију, продекан и декан Фармацеутског факултета у Београду, проректор 

Медицинске велике школе, први челник Хемијског института САНУ и Спектрохемијске 
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секције Српског хемијског друштва, члан Извршног одбора Међународне фармацеутске 

федерације, генерални секретар Савеза фармацеутских удружења Југославије, као и 

дописни члана Париске академије фармације у Паризу. Изложби је допринео Музеј 

Крајине из Неготина, родног града прослављеног српског композитора и хоровође – 

Стевана Ст. Мокрањца, оца Момчила Ст. Мокрањца, а у знак сећања на значајну српску 

породицу која је изнедрила бројне великане, не само на пољу музичког стваралаштва већ 

и у науци: токсикологији и фармацији. Аутори изложбе: др сц. Данијела Ђукић-Ћосић, 

ванредни професор токсикологије, спец. фар. Јелена Манојловић, кустос Музеја за 

историју фармације и етнолог, Емила Петровић, виши кустос Музеја Крајине у Неготину. 

 Почела је сезона екскурзија. Музејски објекти су били веома посећени, тако да су 

до краја школске године трајала дежурства радника Музеја. 

 Завршена је конзервација 93 предмета из археолошке збирке. 

 Радили смо на припреми програмских активности којима смо се представили у 

оквиру манифестације „Музеји за 10“. Манифестација је 2019. године трајала од 13-19. 

маја, а тема је била: „Музеји као средишта културе: будућност традиције“ и временски се 

поклопила са неготинским „Мајским свечаностима“. 

 Наставили смо традиционалну сарадњу са удружењем „Гергина“. Поводом 

фестивала влашке музике, дали смо свој допринос у реализацији два пратећа програма 

фестивала: учествовали смо у пројекцији филма “Капија за молитву”, аутора Данила 

Петровића и изложби „Влашка ношња из Јабуковца из приватне збирке фамилије 

Миљковић“.  

 Министарство културе и информисања Републике Србије (Сектор за развој 

дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности), Историјски 

музеј Србије и Музеј Војводине организовали су тродневни семинар/радионице о 

коришћењу јединственог информационог система намењеног евидентирању покретног 

културног наслеђа које се чува у музејима у Србији. Радионице су одржане 23, 24. и 25. 

априла у просторијама Мајкрософт Србија у Београду и биле су намењене стручним 

лицима (кустоси, конзерватори, документаристи и администратори) из музеја обухваћених 

другом фазом реализације Пројекта имплементације јединственог информационог 
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система, која је завршена 12. децембра 2018. године. Циљ семинара/радионица је додатна 

обука запослених за рад у апликацији, представљање могућности коришћења апликације у 

стварању предуслова за побољшање видљивости дигитализованог културног наслеђа и 

музејских колекција на интернету, као и подршка дигитализацији културног наслеђа у 

служби заштите. На обуци су, испред Музеја Крајине, биле музејски педагог Сања 

Радосављевић и виши књижничар Слађана Милошевић. 

 Oбјављени су резултати конкурса Министарства културе и информисања. Музеју и 

сарадницима одобрени су бројни пројекти из области археологије, етнологије, 

дигитализације и издавања публикација. 

 

МАЈ 2019. ГОДИНЕ 

- У сарадњи са Техничком школом Неготин, 2. маја, организован је акустични рок 

концерт у Тодорчетовом конаку;  

- Радило се са посетиоцима у сезони екскурзија; 

- Учествовали смо на Мајским свечаностима општине Неготин и у манифестацији 

„Музеји за 10“, са програмима:  

13. мај у 19 сати, Музеј Хајдук Вељка - Представљање издавачке делатности 

Етнографског института САНУ и његових сарадника; Музеј Крајине је, 

представљањем издавачке делатности Етнографског института САНУ и његових 

сарадника, отпочео своје активности поводом манифестације “Музеји за 10”. Након 

поздравне речи директора Музеја Крајине, о Етнографском институту САНУ и 

његовој целокупној издавачкој делатности, уз слајд презентацију, говорила је МА 

Биљана Миленковић-Вуковић, дипл. библиотекар саветник, Етнографског 

института САНУ и др Младена Прелић, виши научни сарадник, Етнографског 

института САНУ. О књизи The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and 

Traditions (Празник Светог Ђорђа: различити културни контексти и традиције), 

говорила је др Гордана Благојевић, научни саветник, Етнографског института 

САНУ, док је радове о Тимочкој Крајини објављене у издањима Етнографског 

института САНУ представио др Дејан Крстић, музејски саветник, Народног музеја 

Зајечар.  
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15. мај у 12 сати, Родна кућа Стевана Мокрањца - Креативна радионица 

„Поздрав из Неготина“ - Радионица је одржана у галерији Мокрањчеве куће у 

којој се, у оквиру сталне поставке, налази изложба „Музејска заоставштина 

Стевана Мокрањца“, аутора Ивице Трајковића и Сање Радосављевић. Аутори су 

овом изложбом, поред експоната који су изложени на сталној поставци и који су 

дати на увид посетиоцима, приказали и експонате који су сакривени од очију 

јавности и чувају су у Збирци Стевана Мокрањца. Акценат је стављен на 

разгледнице и писма, који чине драгоцени документ једног времена и значајан су 

историјски извор за проучавање Мокрањчеве личности. Учесници радионице, 

ученици четврог разреда ОШ “Бранко Радичевић”, су након предавања о настанку 

разгледница, направили и попунили разгледнице са мотивима инспирисаним 

изложбом. Радионицу су одржале музејски педагог Сања Радосављевић и музејски 

водич Весна Јањић. 

- 17. мај у 19 сати, Родна кућа Стевана Мокрањца  - Обележавање 65 година ПД 

„Дели Јован“ - Изложба слика и пројекција документарног записа о ПД „Дели 

Јован“, у сарадњи са Домом културе „Стеван Мокрањац“ . Поводом обележавања 

65 година постојања неготинског планинарског друштва приређена је изложба 

фотографија, као и пројекција филма о активностима које ово друштво спроводи на 

територији општине Неготин, а и шире, почев од 1954. године, када је основано, па 

до данашњих дана.  

- 18. мај - Ноћ музеја, Музеј Хајдук Вељка: Изложбом фотографија и пројекцијом 

филма „Јужна Америка – Путевима Инка, аутора Ивана Манчића, са почетком у 19 

часова Музеј Крајине се својим програмима придружио великој европској 

породици музеја у обележавању петнаесте по реду Ноћи музеја и Међународног 

дана музеја. Од 20 часова уследила је промоција књиге „100 песама – музика моје 

душе“, аутора Миљана Ристића, након чега су Неготинци могли да уживају у 

музици неготинске рок групе „Адмирал Типоа“. 

- Свечана Скупштина Националног комитета ИКОМ Србија одржана је 16. маја 

2019, са почетком у 12 часова, у атријуму Народног музеја у Београду. Том 

приликом додељене су годишње награде Националног комитета ИКОМ Србија за 
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изузетне резултате у развоју културе Србије у 2018, захвалнице за афирмисање 

музејске делатности и признање Музеј за 10 за посебно залагање током 

манифестације Музеји за 10. Међу награђеним музејима је и Музеј Крајине, а 

награду је примио директор Музеја Крајине. 

- Током трајања Вокалног етно фестивала младих, 24.5. и 25.5.2019. године, у 

Мокрањчевој кући одржане су радионице традиционалне музике. 

- Организовали смо Скупштину Српског археолошког друштва у Неготину - Музеј 

Крајине по први пут је домаћин највећег археолошког скупа у Србији у 

организацији Српског археолошког друштва и Музеја Крајине. XLII скупштина и 

годишњи скуп Српског археолошког друштва отворени су 30. маја и трајала је  до 

1. јуна 2019. године. На отварању су говорили председник Српског археолошког 

друштва др Адам Црнобрња, заменица председника општине Неготин Мерлина 

Селенић, директор Музеја Крајине Ивица Трајковић, археолог Гордан Јањић, 

музејски саветник Музеја Крајине у Неготину и и гост из Русије Иван Семјуан. 

Скупштини је присуствовала и Татјана Панић, чланица Општинског већа задужена 

за културу, туризам и информисање у општини Неготин. Рад скупа је трајао до 1. 

јуна, а одвијао се у оквиру тематских сесија и постојећих секција Друштва: – 

Секције за палеолит и мезолит; – Секције за праисторијску археологију; – Секције 

за класичну археологију; – Секције за средњовековну археологију; – Секције за 

словенску археологију; – Секције за биоархеологију; – Секције за археометрију, 

археотехнологију и експерименталну археологију. Скуп је одржан уз финансијску 

помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

ЈУН 2019. ГОДИНЕ 

-   Били смо домаћини стручног скупа Етнолошке секције Музејског друштва 

Србије, на теме: Нематеријално културно наслеђе у музејским збиркама и 

Феномен детињства у музејском контексту. Стручни скуп организован је у 

Тодорчетовом конаку 4. и 5. јуна. У оквиру стручног скупа отворена је изложба 

„Мила моја“. Изложбу чине предмети из збирки шест музеја - Народног музеја у 
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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. 

- Успешно је завршена сезона екскурзија у објектима Музеја. 

- Радили смо на дигитализацији збирки, административним пословима и припреми 

реализације пројеката одобрених од стране Министарства културе. 

- Урађена је конзервација споменика у лапидаријуму Музеја. 

 

ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ 

-  На основу сарадње са Археолошким институтом у Београду и подршке 

Министарства културе и информисања, започели су радови на археолошком 

локалитету Врело Шаркамен, а радило се и на припреми реализације осталих 

пројеката одобрених Музеју Крајине. 

- Радили смо на дигитализацији музејских збирки. Директор је, заједно са другим 

представницима културе нашег града, учествовао на округлом столу на тему: 

„Улога локалне самоуправе у процесу дигитализације културног наслеђа“, 

организованом у Нишу. 

- Радили смо на уређењу музејких објеката и простора око њих. Урађена је санација 

спољашњих зидова Мокрањчеве куће. 

- Учествовали смо у манифестацији „Неготинско лето 2019.“ са следећим 

програмима: 

 

1. АРХЕОЛОШКО ВЕЧЕ: 

Изложба Српског археолошког друштва „Експериментална археологија на 

Балкану“ 

Филм „Римски лимес на Дунаву, од Кладова до ушћа Тимока у Дунав“ 

Филм „Археолошки локалитет Врело – Шаркамен“ 
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2. ВЕЧЕ ТРАДИЦИЈЕ: 

Промоција књига: 

Дејан Крстић, Виолета Станковић Анђелковић, У свету занатства и уметности : 

Грнчар Велимир Ђорђевић и Филип Пауњеловић, Традиционална култура Влаха 

Црноречја 

3. Креативна радионица за децу „Сто лица посудица“ 

 Поред тога, Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ и Историјски архив Неготин 

реализовали су своје програмске активности у нашем објекту – Музеју Хајдук Вељка. 

 

АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 

-  На основу сарадње са Археолошким институтом у Београду, завршени су 

радови на археолошком локалитету Врело Шаркамен, а започети су и завршени 

радови на археолошком локалитету Егета, у сарадњи са Филозофским факултетом 

у Београду. Оба пројекта су подржана од стране Министарства културе и 

информисања. 

- Радили смо на уређењу музејких објеката и простора око њих. Урађена је санација 

спратног дела Музеја Хајдук Вељка и санација постоља споменика Хајдук Вељка у 

центру града. 

- На месту погибије славног јунака, у сарадњи са Српском православном црквом, 11. 

августа обележили смо дан погибије Хајдук Вељка. 

- 15. августа у дворишту Музеја Хајдук Вељка промовисано је ново издање Музеја 

Крајине: „Посетиоци и музеј – педагошка делатност Музеја  Крајине 1972 – 2019“ 

ауторке Сање Радосављевић. Након промоције, емитован је филм „Капија за 

молитву“ аутора Данила Петровића. 

- 22. августа, у Центру за културу Мајданпек, у сарадњи са Музејом у Мајданпеку, 

отворена је изложба „Музејска заоставштина Стевана Мокрањца“ 

- Обишли смо цркве брвнаре на територији општине Неготин, ради увида у стање и 

евентуалног конкурисања за средства за санацију. 
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- Директор је учествовао на стручном скупу „др Петар Пауновић, село Рајац и 

Рајчани“ у Зајечару и на међународној конференцији „Нематеријално и културно 

наслеђе као стратешки ресурс за развој локалне заједнице“ – Казанкулт у Кладову. 

- Снимљени су прилози о локалитетима Врело Шаркамен и Егета, као и о раду 

Музеја за више локалних и регионалних медија.   

- Спроведен је конкурс за директора Музеја Крајине. 

 

 

СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 Радили смо на реализацији пројеката одобрених код Министарства културе и 

информисања: 

- Развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан 

процес дигитализације културног наслеђа – израда мреже и Музејска публикација- 

ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ. 

- Радили смо на текућем одржавању објеката: окречене су археолошка и етнолошка 

поставка Музеја. 

- 10. септембра, у Тодорчетовом конаку, „Крајински клуб“ је организовао 

манифестацију „Дунавски троугао“. 

- За време фестивала „Мокрањчеви дани“, у сарадњи са Фармацеутским факултетом, 

организовали смо изложбу „Момчило Ст. Мокрањац – хемичар, професор, 

токсиколог“, а били смо на располагању организатору фестивала и за друге 

програме, који су организовани у дворишту и приземљу Мокрањчеве куће. Током 

фестивала забележен је велики број посета гостију Неготина свим музејским 

објектима, а посебно интересовање владало је за Мокрањчеву кућу. 

- Почела је сезона екскурзија и музејски објекти покривени су целодневним 

дежурствима. 

- У Тодорчетовом конаку, у сарадњи са Крајинским књижевним клубом, 

25.септембра организована је промоција „Буктиње“. 

- Директор је учествовао на семинару: „Новине у правно – економском пословању 

јавног сектора“, организованом у Кладову. 
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ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

-  3. октобра 2019, у галерији Музеја Хајдук Вељка у Неготину отворена је 

изложба Завичајног музеја Књажевац „Из пера мајстора – Драгољуб Сандић 

Санди”, ауторског тима који чине Милена Милошевић Мицић, виша 

кустоскиња историчарка уметности Завичајног музеја Књажевац и Лана 

Сандић, графичка дизајнерка. Реализацију изложбе и штампу монографије 

подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије, а 

приређивање изложбе књажевачког музеја у Неготину је наставак 

вишегодишње сарадње између музеја у Књажевцу и Неготину. 

 Радили смо на реализацији пројеката одобрених код Министарства културе и 

информисања: 

- Развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан 

процес дигитализације културног наслеђа – израда мреже, Музејска публикација- 

ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ и Истраживање и очување виноградарске славе  

(Св. Трифун, Св.Тривун)  

- 5. октобра, у Музеју Хајдук Вељка одржана je радионица у оквиру пројекта 

„Истраживање и очување виноградарске славе (Св. Трифун, Св.Тривун)“ 

- У периоду од 8. до 12. октобра 2019. године у Музеју Крајине обележена је Дечија 

недеља. Тим поводом су врата Музеја била отворена за сву децу која су са својим 

родитељима могла бесплатно да обиђу сталне поставке у сва три објекта Музеја 

Крајине и упознају се са богатом културно-историјском прошлошћу нашег краја.  

- На археолошком налазишту Врело-Шаркамен, Завод за заштиту споменика културе 

Ниш, под стручним надзором дипломираног инжењера архитектуре – конзерватора 

Милета Вељковића, 14. октобра 2019. године, започео је конзерваторско-

рестаураторске радове на откривеним и испитаним архитектонским садржајима. 

Радови се другу годину заредом изводе по пројекту чији је инвеститор био Музеј 

Крајине (руководилац пројекта био је археолог-музејски саветник Гордан Јањић). 

Пројекат и радови су финансирани средствима Министарства културе и 
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информисања Републике Србије уз подршку Музеја Крајине. Радове је извела 

грађевинска компанија Тасић Митре Д.О.О. из Смедерева. 

- У Музеју Крајине, током октобра, рађена је стручна обрада керамичких налаза са 

пројекта „Археолошка ископавања локалитета Егета“. Обрада керамичког 

материјала подразумевала је класификацију, спајање одговарајућих фрагмената 

грнчарије ради добијања што потпуније контуре посуде, као и технолошку, 

функционалну и хронолошку детерминацију. Истовремено је обављено и 

документовање особина на обрасцима у дигиталној форми (датовање, део, тип, 

фактура, боја печења, обрада површине, орнамент). Осим доприноса научној 

интерпретацији, обрада керамичког материјала са Егете, омогућиће Музеју Крајине 

конзервацију и реконструкцију најочуванијих примерака, који ће, заједно са 

осталим репрезентативним налазима, на најбољи могући начин презентовати, како 

овај локалитет, тако и Музеј Крајине у Неготину. 

- 22. октобра у Музеју Крајине обележени су Дани европске баштине 2019. За ову 

прилику потрудили смо се да, у складу са темом „Уметност и забава”, нашим 

суграђанима приредимо незаборавно вече. У препуној галерији Музеја најпре је 

отворена изложба “ЈЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ НАРОДА”, из колекције Музеја Вука и 

Доситеја Народног музеја у Београду. Аутори изложбе су мр Елиана Гавриловић, 

музејски саветник, кустос Музеја Вука и Доситеја и Марина Пејовић, музејски 

едукатор Народног музеја у Београду. На двадесет различитих паноа на домишљат 

и занимљив начин представљено је дело Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића 

Караџића. Многобројни заинтересовани посетиоци су, након отварања изложбе, 

били у прилици да уживају у монодрами “МОЈ ОТАЦ ВУК КАРАЏИЋ”, посебно 

уприличену представу музејског театра која се већ трећу сезону успешно приказује 

у Музеју Вука и Доситеја. Лик знамените српске сликарке и књижевнице 

Вилхелмине Мине Караџић маестрално је оживела глумица Љиљана Јакшић. 

- Изложба “ЈЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ НАРОДА” привукла је велики број ученика 

неготинских школа, који су, на нашу иницијативу, свакодневно долазили са својим 

учитељицама и наставницама. 
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НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 Радили смо на реализацији пројеката одобрених код Министарства културе и 

информисања: 

 Развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан 

процес дигитализације културног наслеђа – израда мреже, Музејска публикација- ПРИЧЕ 

ЗА ДЕЦУ О МОКРАЊЦУ, Истраживање и очување виноградарске славе  (Св. Трифун, 

Св.Тривун) и Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове 

на археолошким локалитетима ''Гламија'' у Рткову о. Кладово и ''Мора Вагеи'' у 

Михајловцу о. Неготин 

 И током новембра, у галерији Музеја Хајдук Вељка била је постављена изложба 

“ЈЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ НАРОДА”, из колекције Музеја Вука и Доситеја Народног музеја 

у Београду.  

 У Музеју рударства и металургије 5. новембра отворена је изложба под називом 

„Музејска заоставштина Стевана Мокрањца” из Музеја Крајине у Неготину. Аутори 

изложбе су Ивица Трајковић и Сања Радосављевић. Свечаној атмосфери на отварању 

допринеле су својим извођењем чланице етно групе „Ђурђевак“, које делују при Центру за 

културу града Бора, са Тамаром Глишић, вођом Етно радионице. 

Део богате Мокрањчеве заоставштине, који је представљен на изложби био је доступан 

посетиоцима борског музеја до 10. децембра 2019. године. 

 У уторак, 12. новембра, у препуној галерији Музеја Хајдук Вељка одржано је 

предивно „Вече поезије и шансона”. Неготинци су уживали у стиховима Арсена Дедића, 

Миладина Шобића, Радета Шербеџије, Мике Антића, Матије Бећковића, Милана Ракића, 

Жака Превера… у извођењу Горана Станковића, Бојана Чукића и Дејана Мартића. 

 Археолошки институт из Београда у сарадњи са стручњацима из Републичког 

завода за заштиту споменика културе из Београда, Министарсвом културе РС, 

Министарством спољних послова РС, завода за заштиту споменика културе и више 

локалних музеја, међу којима је и Музеј Крајине, започео је процедуру припреме 

номинационог досијеа и плана управљања за упис Граница Римског царства – Дунавски 

Лимес у Србији на Унескову Листу светске баштине, у склопу међудржавне серијске 
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номинације Границе Римског царства. У овом процесу, сарадња свих релевантних актера, 

а посебно државних институција и установа културе са општинским властима и локалном 

заједницом, од кључног је значаја за израду квалитетне номинације, која би била успешно 

уписана као ново добро светске баштине Србије. Тим поводом 25. новембра у Кладову др 

Миомир Кораћ одржао је предавање „Римски императори – Лимес – Унеско“, коме су 

присуствовали директор Музеја Крајине Ивица Трајковић и музејски саветник Гордан 

Јањић. Дан касније одржани су састанци са председницима општина у Кладову и 

Неготину. 

 У Народном музеју у Крушевцу, у организацији „Артис центра“, 29. и 30. новембра 

организован је семинар на тему: „Музеј и комуникација – културно наслеђе и град“. 

Семинар је окупио полазнике из редова музеалаца и сродних професионалаца из 

Републике Србије. међу којима је био и директор Музеја Крајине. Народни музеј 

Крушевац је током два дана трајања семинара постао едукативна база семинара и фокус 

практичних радионица и медијских тренинга. 

 Током новембра, снимљено је више прилога о раду Музеја, за медије који 

покривају територију источне Србије, а наше објекте посетило је и Удружење 

туристичких водича Србије. Кустос етнололог одржао је неколико предавања у 

Неготинској гимназији. 

 

ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 Завршен је рад на реализацији свих наших пројеката одобрених код Министарства 

културе и информисања за ову годину. 

 У сарадњи са професором Данилом Петровићем, организовали смо програм: 

„Звуци Мокрањских стена“ у Музеју Хајдук Вељка. 

 Педагог и библиотекар Музеја учествовали су на међународној конференцији: 

„Музејски програми за децу – учење и/или забава“, у организацији Секције музејских 

педагога при Музејском друштву Србије, која је одржана у Нишу. Директор Музеја 

присуствовао је инфо дану на тему: „Подршка учествовању у програмима Европске 

уније“, одржаном у РАРИС-у у Зајечару. 
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 На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Музеју Крајине је уручена 

захвалница за допринос изложби „Момчило Ст. Мокрањац – хемичар, професор, 

токсиколог“. Изложба je ове године била презентована у галерији САНУ у Београду, а 

потом и у Неготину, у оквиру фестивала „Мокрањчеви дани“. На скупу организованом 

поводом захвалности за подршку у организацији јубилеја 80 година студија фармације у 

Србији, Музеју Крајине уручена је и фотеља Момчила Мокрањца, сина нашег 

композитора, која ће убудуће бити део сталне поставке Мокрањчеве куће. 

 Културно - уметничко друштво „Воја Чурић“ из Кобишнице наступило је у оквиру 

годишњег концерта Српског културног центра „Стеван Мокрањац“ у Бечу и показало сву 

лепоту традиције и игара нашег краја. Концерту су присуствовали директори Историјског 

архива Неготин, Музеја Крајине и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, који су 

Српском културном центру „Стеван Мокрањац“ поклонили штампана издања. 

 Музеју Крајине је додељено јубиларно признање удружења „Гергина“, за очување 

и развој културе Влаха. 

 На петом по реду “Тимочком научном торнаду” организованом у ОШ “Вук 

Караџић” у Неготину, посетиоцима се представио и Музеј Крајине. Музејски водич Весна 

Јањић и кустос педагог Сања Радосављевић одржале су две радионице "Поздрав из 

Неготина". Учесници радионице су, након предавања о настанку разгледница, направили 

и попунили разгледнице. 

 У Тодорчетовом конаку је 26. децембра отворена гостујућа изложба "Суживот са 

великим зверима - изазов и могућност", аутора др Милана Пауновића, музејског саветника 

и директора Природњачког музеја. Уједно, у оквиру пројекта истраживања јавног мњења 

у погледу информисаности, мишљења и ставова становништва о дивљим зверима у 

Србији, урађена је анкета становника Неготина. У анкети су учествовали ученици 

основних школа "Вук Караџић", "Вера Радосављевић" и "Бранко Радичевић", као и 

ученици Неготинске гимназије. Изложба је у Неготину гостовала до 25. јануара 2020. 

године. 

 Радило се на дигитализацији музејских збирки и на уређењу библиотечког фонда. 

Снимљено је више прилога за локалне медије о активностима Музеја Крајине у 2019. 

години.  
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Извештајем о раду Музеја Крајине за 2019. 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 

24.2.2020. год. 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 31.12.2019. год. 

 

 

 

Укупно примљена средства од буџета општине конто 791100 износе 12.608.842,25 дин. Ова 

средства утрошена су за следеће намене: 

 

- За плате, додатке и накнаде запослених, конто 411100 износ од 7.916.312,03 дин. 

- На доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, конто 412100 износ од 949.957,45 

дин. 

- На допринос за здравствено осигурање, конто 412200 износ од 407.690,07 дин. 

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

20.000,00 дин. 

- За помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова породице, односно солидарну 

помоћ запосленима ради побољшања материјалног и социјалног положаја конто 414400 

износ од 220.000,00 дин. 

- На накнаде трошкова за запослене, конто 415100 износ од 50.118,15 дин. (превоз на посао 

и са посла – један радник) 

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

30 година рада) износ од 326.440,26 дин. 

- За трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 22.395,86 дин. 

- За енергетске услуге, конто 421200 износ од 291.918,66 дин. 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 69.221,82 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 105.236,26 дин. (телефон и интернет) 

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

осигурање остале дугорочне имовине) конто 421500 износ од 87.557,31 дин.  

- На трошкове службених путовања у земљи конто 422100 утрошено је 14.126,20 дин. 

- За административне услуге, конто 423100 (уговори о привременим и повременим 

пословима) износ од 401.000,00 дин. 

- На услуге информисања (штампања) конто 423400 износ од 902,20 дин. (плакате) 

- На стручне услуге (уговор о делу – ликовно графичка припрема публикације) конто 

423500 износ од 7.344,38 дин. 

- На услуге за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 9.100,00 дин. 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 3.930,30 дин. 

- На услуге образовања, културе и спорта, конто 424200 износ од 117.088,61 дин. (уговор о 

делу – припрема за конзервацију) 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката (кречење археолошке и етнолошке 

поставке у Управној згради) конто 425100 износ од 86.056,00 дин. 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 22.200,00 дин. (поправка 

службеног аута) 



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

9.010,00 дин. 

- За материјал за саобраћај (гориво) конто 426400 износ од 29.058,55 дин.  

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

752.178,14 дин. и 

- За капитално одржавање зграда и објеката конто 511300 утрошено је 690.000,00 дин. 

(хидроизолација зидова Музеја Хајдук Вељка). 

 

 

 

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

Крајине, конто 742300,  износ од  3.842.000,00 дин.  од  којих је 3.724.359,01 дин. утрошено  

за следеће намене: 

 

- На трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 10.811,48 дин. 

- За енергетске услуге-дрва, конто 421200 износ од 63.720,00 дин. 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 12.795,99 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 18.708,86 дин. (допуна службених 

телефона за музејске водиче) 

- На трошкове осигурања, конто 421500 износ од 14.535,00 дин. 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 239.651,87 дин. 

- На административне услуге (превод текстова за сајт, разгледнице Стевана Мокрањца и 

публикације „Приче за децу о Мокрањцу“) конто 423100 утрошено је 272.706,95 дин. 

- На услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре, полагање 

стручних испита и чланарине) конто 423300 утрошено је 36.172,00 дин.  

- На услуге информисања (штампања) конто 423400 износ од 296.705,00 дин.   (штампање 

публикације „Зборник текстова Николе Плавшића“, књиге др Јордана Трокановића, 

каталога, плаката, флајера, мајица, цип, исбн) 

- На стручне услуге конто 423500 утрошено је 66.800,00 дин. (израда елабората за ел. 

мерење, уговор о лектури и коректури, обука и полагање стручног испита за заштиту од 

пожара) 

- На усл. за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 155.150,00 дин. (исхрана 

чланова стучних екипа на пројектима) 

- На репрезентацију, конто 423700 износ од 464.630,04 дин (преноћиште за учеснике на 

скупштини Археолошког друштва и  секцији етнолога, смештај стручне екипе археолога) 

- На остале опште услуге, конто 423900 износ од 4.287,55 дин.  

- За услуге образовања, културе и спорта (конзервација Лапидаријума у дворишту Управне 

зграде, конзервација предмета) конто 424200 износ од 391.848,50 дин. 

- За геодетске услуге (геодетска снимања терена за потребе пројеката) конто 424600 

утрошено је 120.000,00 дин. 

- За остале специјализоване услуге конто 424900 износ од 54.429,00 дин. (утовар и истовар 

земље на Шаркамену, превоз учесника скупштине Археолошког друштва) 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 износ од 464.955,50 дин. 

(санација и уређење спољних зидова Мокрањчеве куће и Музеја Хајдук Вељка, кречење 

археолошке и етнолошке поставке, замена бојлера у апартману, замена рефлектора, 

фарбање, замена лимених лајсни на Управног згради) 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 77.000,00 дин. (поправка 

и прање сл. аута, сервисирање клима уређаја, сервис и одржавање рачунара) 



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

73.278,00 дин. 

- На материјал за усавршавање и образовање запослених (стручна литература за потребе 

запослених)  конто 426300 износ од 34.500,00 дин. 

- На материјал за саобраћај (гориво), конто 426400 износ од 208.672,29 дин. 

- На материјал за образовање, културу и спорт, конто 426600 износ од 27.747,68 дин. 

- На материјал за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 износ од 42.727,10 

дин. 

- На материјал за посебне намене, конто 426900 износ од 122.736,40 дин.(летње гуме, 

тракасте завесе) 

- На остале порезе конто 482100  утрошено је 10.412,00 дин. (регистрација аута) 

- На обавезне таксе, конто 482200 утрошено је 14.485,00 дин. (таксе за пројекте и 

директора) 

- За капитално одржавање зграда и објеката конто 511300 утрошено је 182.002,80 дин. 

(хидроизолација зидова Музеја Хајдук Вељка) 

- На пројектно планирање конто 511400 износ од 21.000,00 дин.(израда пројектне 

документације за радове на крову помоћне зграде) 

- За административну опрему  конто 512200 износ од 185.000,00 дин. (рачунари, 

канцеларијске столице, скенер, штампач, израда мреже, панелне грејалице) 

- На опрему за производњу, моторна, непокретну, немоторну опрему конто 512900 износ 

од 29.900,00 дин. (моторна травокосачица) и 

- На нематеријалну имовину конто 515100 утрошено је 6.990,00 дин. за књиге. 

 

 

 

 Средства Републике извор 07 у износу од 3.286.000,00 дин. утрошена су за следеће намене: 

 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 777.000,00 дин. 

(дневнице стручних екипа у оквиру пројекта „Археолошка ископавања локалитета 

Егета“, „Истраживање и очување виноградарске славе Св. Трифун“ и „ Израда пројектне 

документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошким локалитетима 

Галамија и Мора Вагеи“) 

- На услуге информисања, конто 423400 износ од 149.000,00 дин. (штампа публикације - 

пројекат „Музејска публикација Приче за децу о Мокрањцу“ и промотивног материјала 

за пројекат „Истраживање и очување виноградарске славе Св. Трифун“) 

- За стручне услуге, конто 423500 износ од 164.000,00 дин. (уговор о делу Д.Живковић - 

пројекат „Истраживање и очување виноградарске славе Св. Трифун“, ликовно графичка 

опрема - пројекат „Музејска публикација Приче за децу о Мокрањцу“ и анализа 

документације Јеремић Г. – пројекат „ Израда пројектне документације за 

конзерваторско-рестаураторске радове на археолошким локалитетима Гламија и Мора 

Вагеи“) 

- На услуге за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 50.000,00 дин. 

(исхрана стручне екипе на пројекту „Истраживање и очување виноградарске славе Св. 

Трифун“) 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 290.000,00 дин. (поклони за учеснике и 

смештај стручних екипа  на пројектима  „Истраживање и очување виноградарске славе 

Св. Трифун“ и „ Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске 

радове на археолошким локалитетима Галамија и Мора Вагеи“) 



- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 915.000,00 дин. (ангажовање радне снаге 

преко задруге у оквиру пројеката „Археолошка ископавања локалитета Егета“ и „ Израда 

пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошким 

локалитетима Галамија и Мора Вагеи“) 

- За услуге образовања, културе и спорта, конто 424200 износ од 135.000,00 (ауторски 

уговор за конзервацију 19 предмета – пројекат „ Израда пројектне документације за 

конзерваторско-рестаураторске радове на археолошким локалитетима Гламија и Мора 

Вагеи“) 

- На административни материјал, конто 426100 износ од 5.000,00 дин. (канцеларијски 

материјал за потребе пројекта „ Израда пројектне документације за конзерваторско-

рестаураторске радове на археолошким локалитетима Гламија и Мора Вагеи“) 

- На материјал за саобраћај, конто 426400 износ од 160.000,00 дин. (гориво за сва три 

испред наведена пројекта) 

- За материјале за посебне намене, конто 426900 износ од 10.000,00 дин. (потрошни 

материјал пројекат „Гламија и Мора Вагеи“) 

- За пројектно планирање, конто 511400 износ од 200.000,00 дин. (израда пројектне 

документације за конзерваторско-рестаураторске радове – пројекат „Гламија и Мора 

Вагеи“) и 

- Административну опрему, конто 512200 износ од 431.000,00 дин. (израда мреже, скенер, 

штампач за потребе дигитализације културног наслеђа – пројекат „ Развој 

инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес 

дигитализације културног наслеђа – израда мреже“). 

 

 

 

Средства донација у износу од 80.000,00 дин. извор 08 утрошена су: 

 

- За услуге информисања, конто 423400 износ од 15.000,00 дин.(штампа мајица за пројекат 

Шаркамен-донација фирме Еликсир из Прахова) 

- На репрезентацију, конто 423700 износ од 30.000,00 дин. (за потребе пројекта „Егета“-

донација фирме Текијанка доо из Кладова) и 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 износ од 35.000,00 дин. 

(кречење археолошке и етнолошке поставке - донација фирме Еликсир из Прахова). 

 

 

 

Нераспоређени вишак прихода из претходних година извор 13 у износу од  275.646,32 дин. 

коришћен је за следеће намене: 

 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 2.518,99 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 9.213,45 дин. 

- За трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 22.175,00 дин. 

- За услуге информисања, конто 423400 износ од 90.000,00 дин. (штампа публикације 

„Водич кроз објекте Музеја“) 

- За стручне услуге, конто 423500 износ од 25.920,00 дин. (испитивање микроклиме и 

осветљења у објектима Музеја) 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 19.010,76 дин. 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 износ од 21.234,50 дин. 



- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 30.550,00 дин. (поправка 

рачунара и замена делова, поправка ТА пећи, прање аута) 

- На административни материјал, конто 426100 износ од 5.670,00 дин. 

- На материјал за саобраћај, конто 426400 износ од 25.626,62 дин. (гориво) 

- На материјал за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 износ од 4.285,00 

дин. и 

- За нематеријалну имовину, конто 515100 износ од 19.442,00 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

12,608,842.25 3,286,000.00 15,894,842.25

0.00 0.00

3,842,000.00 3,842,000.00

80,000.00 80,000.00

276,925.20 276,925.20

12,608,842.25 3,842,000.00 3,286,000.00 80,000.00 276,925.20 20,093,767.45

Sredstva iz 

budžeta (01)

Sopstvena 

sredstva (04)

Sredstva drugih 

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

4111 7,916,312.03 0.00 7,916,312.03

7,916,312.03 0.00 7,916,312.03

4121 949,957.45 949,957.45

4122 407,690.07 407,690.07

4123 0.00 0.00

1,357,647.52 1,357,647.52

4131 20,000.00 0.00 20,000.00

20,000.00 0.00 20,000.00

4141 0.00 0.00

4143 0.00 0.00

4144 220,000.00 220,000.00

220,000.00 220,000.00

4151 50,118.15 50,118.15

50,118.15 50,118.15

4161 326,440.26 0.00 326,440.26

744151 Tekući dobrovoljni transferi od fiz.i pravnih lica

272

Naknade troškova za zaposlene

Nagrade zaposlenima  i ostali posebni rashodi

416-Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi

414-Socijalna davanja zaposlenima

300000

269

270

415-Naknade troškova za zaposlene
271

Ukupno:

Otpremnine I pomoći

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 

Prihodi iz budžeta

742351

Pomoć u medicinskom lečenju

Naknade u naturi

413-Naknade u naturi

 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ MUZEJA KRAJINE ZA 2019.g.

Tek.namenski trsnsferi, od Republike u korist 

novoa opština
733154

Rashodi Opis

Prihodi

791111

268
Doprinos za zdravstveno osiguranje

Ukupno:

Naknada za vreme odsustvovanja sa posla

Ukupno:

Ukupno:

267
411-Plate i dodaci zaposlenih

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

412-Socijalni doprinosi na ter.poslodavca

Plate,dodaci i naknade zaposlenih



326,440.26 0.00 0.00 326,440.26

4211 22,395.86 10,811.48 33,207.34

4212 291,918.66 63,720.00 355,638.66

4213 69,221.82 12,795.99 2,518.99 84,536.80

4214 105,236.26 18,708.86 9,213.45 133,158.57

4215 87,557.31 14,535.00 102,092.31

4219 0.00 0.00 0.00

576,329.91 120,571.33 11,732.44 708,633.68

4221 14,126.20 239,651.87 777,000.00 22,175.00 1,052,953.07

4222 0.00 0.00 0.00

14,126.20 239,651.87 777,000.00 22,175.00 1,052,953.07

4231 401,000.00 272,706.95 0.00 673,706.95

4232 0.00 0.00 0.00

4233 0.00 36,172.00 36,172.00

4234 902.20 296,705.00 149,000.00 15,000.00 90,000.00 551,607.20

4235 7,344.38 66,800.00 164,000.00 25,920.00 264,064.38

4236 9,100.00 155,150.00 50,000.00 214,250.00

4237 3,930.30 464,630.04 290,000.00 30,000.00 19,010.76 807,571.10

4239 0.00 4,287.55 915,000.00 919,287.55

422,276.88 1,296,451.54 1,568,000.00 45,000.00 134,930.76 3,466,659.18

4242 117,088.61 391,848.50 135,000.00 643,937.11

4243 0.00 0.00 0.00

4246 Usl.očuvanja živ.sredine,nauke i geod. usl. 0.00 120,000.00 120,000.00

4249 0.00 54,429.00 54,429.00

117,088.61 566,277.50 135,000.00 0.00 818,366.11

4251 86,056.00 464,955.50 35,000.00 21,234.50 607,246.00

4252 22,200.00 77,000.00 30,550.00 129,750.00

108,256.00 541,955.50 35,000.00 51,784.50 736,996.00

4261 9,010.00 73,278.00 5,000.00 5,670.00 92,958.00

4263 0.00 34,500.00 34,500.00

4264 29,058.55 208,672.29 160,000.00 25,626.62 423,357.46

4266 0.00 27,747.68 27,747.68

277

426-Materijal

278

Ukupno:

Administrativni materijal

Troškovi osiguranja

274

Ostali troškovi

Ukupno:

Energetske usluge

Ukupno:

Stručne usluge

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

275

Reprezentacija

Ostale opšte usluge

423-Usluge po ugovoru

Administrativne usluge

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

Usluge komunikacija

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

421-Stalni troškovi

Komunalne usluge

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

Medicinske usluge276

Tekuće popravke i održavanje opreme

Materijal za obrazovanje, kulturu i sport

422-Troškovi putovanja

Mat. za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu

273

Ukupno:

Ukupno:

Usluge informisanja



4268 0.00 42,727.10 0.00 4,285.00 47,012.10

4269 0.00 122,736.40 10,000.00 132,736.40

38,068.55 509,661.47 175,000.00 35,581.62 758,311.64

4651 752,178.14 0.00 752,178.14

752,178.14 0.00 752,178.14

4821 0.00 10,412.00 10,412.00

4822 0.00 14,485.00 14,485.00

4823 0.00 0.00 0.00

0.00 24,897.00 24,897.00

4831 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5112 0.00 0.00 0.00

5113 690,000.00 182,002.80 0.00 872,002.80

5114 0.00 21,000.00 200,000.00 221,000.00

690,000.00 203,002.80 200,000.00 1,093,002.80

5121 0.00 0.00 0.00

5122 0.00 185,000.00 431,000.00 616,000.00

5126 0.00 0.00 0.00 0.00

5129 0.00 29,900.00 29,900.00

0.00 214,900.00 431,000.00 645,900.00

5151 0.00 6,990.00 19,442.00 26,432.00

0.00 6,990.00 19,442.00 26,432.00

288 5411 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12,608,842.25 3,724,359.01 3,286,000.00 80,000.00 275,646.32 19,974,847.58

278

Materijal za posebne namene

Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo

 direktor Ivica Trajković

Negotin,  24.02.2020.г.

Ukupno:

Nematerijalna imovina

Ukupno:

U K U P N O:

Ukupno:

Zemljište

541-Zemljište

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

Ukupno:

Novčane kazne i penali

Ukupno:

465-Ostale dotacije i transferi

Obavezne takse

Ukupno:

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

Ostali porezi

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

285

482-Porezi,takse i kazne

Administrativna oprema

Oprema za saobraćaj

Projektno planiranje


