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Извештај о раду Музеја Крајине Неготин за 2020. годину 

 

 

Музеј Крајине је у 2020. години радио у складу са усвојеним Програмом рада. 

Наша установа 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.  

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

су на конкурсима Министарства културе и информисања. Ради се о пројектима из области 

дигитализације, археологије, историје уметности, педагошког рада и рада водичке службе. 

Такође, на основу одобреног пројекта код Националне службе за запошљавање, 

реализовани су и јавни радови на археолошким локалитетима о којима бринемо. 

 Музеј Крајине је у 2020. години обављао и редовне стручне послове из домена 

основне делатности: 

-Обогаћивање збирки путем истраживања, откупа или поклона; 

-Рад на документацији збирки и музејској библиотеци; 

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

округу и општини; 

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, који се односе на рад са посетиоцима музејских 

поставки и знаменитости Неготина су због епидемиолошке ситуације током 2020. године 

обављани у мањем обиму, али нису изостали. 
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Запосленима у Музеју 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 

доста текстова. Web site, Instagram и facebook страница Музеја Крајине редовно су 

ажурирани представљањем урађеног и најавом наступајућих музејских активности, а због 

специфичности ситуације и забране организовања јавних програма током већег дела 

године, акценат је био на што чешћем презентовању Музеја Крајине путем друштвених 

мрежа. 

 

 

Хронолошки извештај о раду Музеја Крајине 

 

ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 Током јануара је у Тодорчетовом конаку је била отворена гостујућа изложба 

"Суживот са великим зверима - изазов и могућност", аутора др Милана Пауновића, 

музејског саветника и директора Природњачког музеја.  

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

јануар, а у сарадњи са Народним музејом „Зајечар“ обележили смо верски празник Светог 

Саву, тако што је у Тодорчетовом конаку отворена изложба: „Кормилари цркве и сведоци 

векова“ – изложба портрета првојерараха српских, поводом осам векова самосталности 

Српске православне цркве. Изложба је претходне јесени била део Фестивала хришћанске 

културе у Зајечару, а у Неготину је организована у склопу прославе славе Светог Саве, као 

вид сарадње зајечарског и неготинског музеја. Осим директора ове две установе, публици 

су се обратили јереј Марко Пајчин и један од аутора изложбе, професор Горан 

Јанићијевић. Изложбу је отворио Епископ тимочки господин Иларион. На отварању је 

наступио хор Цркве Свете Тројице, под руководством професорке Светлане Кравченко.  
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 Наставили смо са процесом дигитализације културне баштине Музеја Крајине, по 

одељењима. Радило се на уређењу библиотечког фонда музеја и историјске збирке Музеја. 

 Радили смо на припреми пројеката са којима смо конкурисали код Министарства 

културе за следеће области: шест пројеката у области музејског наслеђа, два пројекта у 

области археолошког наслеђа, један пројекат у области непокретног наслеђа, један у 

области дигитализације, и један заједнички са Домом културе за општински пројекат 

„Градови у фокусу“. 

 

ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 Публика у Неготину и током фебруара могла је да види изложбу „Кормилари цркве 

и сведоци векова“. 

 Снимљен је прилог са етнологом Музеја за ТВ Транс, а у дневном листу „Данас“ 

објављен је текст археолога Музеја о Римском Лимесу. 

 У предивном амбијенту галерије Музеја Хајдук Вељка, 16. фебруара обележена је 

слава Музеја Крајине - Свети Симеон и Ана, уједно и дан оснивања Музеја далеке 1934. 

године. Након резања славског колача, уз учешће неготинских свештеника и црквеног 

хора и поздравне речи директора Музеја, уследила је промоција нове музејске 

публикације, која је штампана средствима Министарства културе и информисања: "Прича 

о Мокрањцу" ауторке Весне Јањић, музејског водича Музеја Крајине. О књизи су, поред 

ауторке, говориле и рецезент Емила Петровић - виши кустос етнолог и Драгана Јаћимовић 

- магистар сликарства, која је богато илустровала публикацију, а затим су ученице 

неготинских основних школа читале делове текста из публикације.  

 Поред Туристичке организације општине Неготин, која је заједно са туристичким 

организацијама из Голупца, Мајданпека и Кладова представила потенцијале Доњег 

Подунавља, на позив Удружења туристичких водича Србије, на овогодишњем сајму 

туризма представљен је и Музеј Крајине. 

 На наш позив, у Неготину су боравили стручњаци Завода за заштиту споменика 

културе у Нишу, ради давања услова за изградњу тоалета у комплексу Мокрањчеве куће. 
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МАРТ 2020. ГОДИНЕ 

 

 Публика у Неготину и током прве половине марта могла је да види изложбу 

„Кормилари цркве и сведоци векова“ у Музеју Хајдук Вељка. 

 Етнолог Музеја одржао је предавање у сталној етнолошкој поставци Музеја 

Крајине, о одевању у прошлости, ученицима из ОШ „12. септембар“ и ОШ „Вук Караџић“. 

 Код Министарства правде Републике Србије, на Конкурс за доделу средстава 

прикупљених на основу одлагања кривичног гоњења, пријавили смо се са пројектом 

реконструкције крова помоћног објекта Музеја Крајине. 

 Са општинским службама, Електродистрибуцијом и Службом за катастар 

непокретности радили смо на регулисању правно имовинских односа везаних за објекте 

Музеја Крајине. 

 Наставили смо са процесом дигитализације културне баштине Музеја Крајине: 

дигитализована је стара штампа из фонда Музеја Крајине. 

 У Музеју Хајдук Вељка промовисане су књиге „Пешке кроз Свету Гору“ и 

„Сусрети са светогорским старцима“ Ненада Андрића из Београда. 

 Радили смо на припреми програма са којима је требало да учествујемо у 

манифестацији „Музеји за 10“, која је због ванредног стања одложена за новембар.  

 Одржане су консултације у вези локалитета обухваћених Римским Лимесом, ради 

предузимања даљих корака.  

 Учествовали смо у анкетама и достављању података о раду музејске библиотеке, 

раду са посетиоцима, стању збирки и објеката, које су спроведене од нама надређених 

институција и асоцијација. 

 Припремали смо се за сезону екскурзија, јавне радове и многе програмске 

активности, али нам се, као и свима другима, испречио корона вирус. Све, осим неких 

недовршених административних послова, је стало... 

 Музејске поставке, од средине марта,  биле су затворене за јавност. На основу 

препоруке Министарства културе и информисања, објављивали смо дигиталне садржаје на 

музејским и друштвеним мрежама. 
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АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 Због ванредног стања, музејске поставке су до 21. априла биле потпуно затворене 

за јавност. За то време, у циљу комуникације са јавношћу, објављивали смо дигиталне 

садржаје на музејским и друштвеним мрежама. На основу Препоруке Министарства 

културе и информисања, од 22. априла, музеји у Србији су отворени за појединачне 

посете. 

 Почетком априла достављени су подаци о објектима Музеја и програмским 

активностима током 2019. године, за базу података културе Србије, у оквиру пројекта Е- 

култура. Радили смо на неопходним административним пословима, рађени су извештаји 

везани за основну делатност, а учествовали смо и у бројним анкетама музејских 

асоцијација и организација, везаним за рад у новонасталој ситуацији.  

 Радило се на одржавању објеката и дворишних простора Музеја Крајине.  

 Снимљена су два прилога за ТВ Транс, о функционисању Музеја Крајине током 

ванредног стања. 

 Радници Музеја који имају више од 60 година, здравствене проблеме и децу до 12 

година, распоређени су да раде од куће, до краја ванредног стања. 

 

МАЈ 2020. ГОДИНЕ 

 

Након укидања ванредног стања, радници ангажовани за рад од куће вратили су се 

на посао, а конкурсне комисије за одобравање пројеката наставиле су и завршиле са 

радом. Музеју Крајине одобрени су следећи пројекти: 

  Укупно за пројекте Музеја Крајине и сарадника на конкурсима Министарства 

културе одобрено је 10.281.600,00 динара. 

АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ: 

Музеј Крајине 

Врело-Шаркамен код Неготина 

Тетрархијска резиденција Максимина Даје 

390.000.00 

Археолошка ископавања локалитета Егета 1.200.000,00 
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Археолошки институт 

Врело-Шаркамен археолошка 

истраживања, презентација и промоција 

800.000,00 

 

НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ: 

Музеј Крајине 

Израда пројектне документације за 

конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошком локалитету Гламија у Рткову 

750.000,00 

 

Завод за заштиту споменика културе Ниш 

Конзерваторско-рестаураторски радови на 

архитектонским структурама 

касноантичког утврђења на археолошком 

локалитету Мора Вагеи у Михајловцу 

5.000.000,00 

МУЗЕЈСКО НАСЛЕЂЕ: 

Музеј Крајине 

Репринт издања Музеја Крајине 525.000,00 

Хајдук Вељко Петровић и Стеван 

Стојановић Мокрањац 

405.000,00 

Музејска публикација - Прича за децу о 

Хајдук Вељку 

411.000,00 

130 година штампарства у Неготину 400.600,00 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА: 

Набавка опреме за потребе обављања 

процеса дигитализације културног наслеђа 

у Музеју Крајине 

400.000,00 
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Такође, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ нам је одобрила 

средства у висини од 890.619,12 динара за реализацију јавних радова. 

Радови на одржавању и заштити 

археолошких локалитета Врело-Шаркамен 

и Мора Вагеи 

890.619,12 

 

УКУПНО ЗА СВЕ ПРОЈЕКТЕ: 11.172.219,12 динара. 

 

 На захтев Министарства културе, достављен је списак археолошких локалитета, 

ради израде јединствене мапе локалитета и вођења обједињене документације, а 

учествовали смо и у неколико анкета, упитника и вебинара поводом рада у ванредном 

стању и након ванредног стања, као и у вези предстојећих измена Закона о јавним 

набавкама. 

 Убрзо по укидању ванредног стања, 11. маја 2020. године, настављени су 

конзерваторско-рестаураторски радови на археолошком налазишту Врело-Шаркамен.  

Радови су прекинути у децембру месецу претходне године због неповољних временских 

услова. 

 Конзерваторски радови и одобрени пројекти Музеја Крајине изазвали су велику 

пажњу јавности. За републичке, регионалне и локалне медије снимљено је више прилога и 

објављени су бројни текстови. 

 У нашој општини снимана је емисија РТС-а: „Моја лепа Србија“. Поред осталих 

потенцијала општине Неготин, приказани су објекти Музеја и археолошки локалитет 

Врело Шаркамен. 

  

ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

Завршени су конзерваторско - рестаураторски радови на археолошком налазишту 

Врело - Шаркамен. Средствима Министарства културе РС, под стручним надзором Завода 

за заштиту споменика културе из Ниша, архитекте Милета Вељковића – конзерватора 

саветника и Музеја Крајине у Неготину, археолога Гордана Јањића, музејског саветника, 
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извођач радова Тасић Митре д.о.о. је завршио радове на јужној кули западне капије једног 

од објеката – утврђења. 

У сарадњи са општинским пројектним тимом, конкурисали смо код Министарства 

туризма са пројектом замене столарије на управној згради Музеја Крајине. 

Радило се на уређењу музејских објеката. Дошло је до повећања броја 

индивидуалних посетилаца, а реализоване су и неке од ђачких екскурзија, које су 

планиране. 

Снимљено је више прилога за локалне телевизије и портале, о одобреним 

пројектима, посетама и етнолошкој збирци. 

 

ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

Радило се на припреми документације за реализацију пројеката који су нам 

одобрени од стране Министарства културе и информисања. Директор је присуствовао 

обуци чија је тема био нови Закон о јавним набавкама. 

Јавни радови почели су 1. јула, а пројекат је подразумевао ангажовање шест особа 

на период од четири месеца, ради извођења радова на одржавању и заштити археолошких 

локалитета Врело-Шаркамен и Мора Вагеи. Такође се радило и на зеленим површинама 

објеката музеја у граду, у комплексу око споменика на месту погибије Хајдук Вељка и у 

дворишту спомен куће Момчила Ранковића у Рајцу. 

Крајем месеца, на археолошком локалитету "Врело-Шаркамен'" започета су 

заштитна археолошка ископавања. Ископавања су рађена у оквиру пројекта: "Врело-

Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоција". Пројектом, који је 

подржан од стране Министарства културе и информисања, руководила је др Софија 

Петковић, научни саветник Археолошког института у Београду.  

Снимљено је више прилога са етнологом Музеја Крајине за ТВ Транс, а директор је 

гостовао на ТВ Бор, где је говорио о актуелним активностима наше установе. 

Наставили смо са радом на дигитализацији музејских збирки и документације. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом, редовно је вршена дезинфекција 

објеката. 
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АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ 

 

Радило се на припреми документације за реализацију пројеката који су нам 

одобрени од стране Министарства културе и информисања.  

Настављени су јавни радови. 

Полагањем цвећа на споменик подигнут на месту погибије и месту почивања у 

дворишту Цркве рођења Пресвете Богородице, обележен је 11. август, Дан погибије 

славног јунака Хајдук Вељка Петровића. Цвеће су положили у име општине Неготин 

Владимир Величковић, председник Општине Неготин и Богдан Гугић, заменик 

председника и представници Музеја Крајине Ивица Трајковић, директор и Иван 

Радосављевић, кустос. 

Виши кустос Музеја Крајине Емила Петровић обишла је своје колеге на терену, на 

Рогљевачким пивницама. У питању је пројекат у оквиру кога се проучава традиционално 

народно градитељство, који је одобрен од стране Министарства културе и информисања и 

који се реализује уз подршку Републичког завода за заштиту споменика културе. 

Саниран је кров Музеја Хајдук Вељка, на местима где је долазило до 

прокишњавања приликом већих падавина. 

У сарадњи са VR photo team-ом из Београда, урађено је дигитално снимање 

Мокрањчеве куће. 

Завршена су  заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Врело-

Шаркамен, која су извршена у оквиру пројекта: "Врело-Шаркамен, археолошка 

истраживања, презентација и промоција". О радовима је снимљено више прилога за 

локалне и регионалне медије. 

Музеј Крајине је и ове године учествовао на манифестацији “Казан Култ” коју је 

организовала Библиотека „Центар за културу“ Кладово од 28. до 30. августа 2020. године. 

У оквиру манифестације одржана је стручна конференција под називом “Очување 

усмених традиција као нематеријалног културног наслеђа на подручју Подунавља“, која је 

реализована захваљујући суфинансирању Министарства културе и информисања 

Републике Србије.  
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СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 Радило се на припреми текстова за за штампу публикација,  везаних за реализацију 

пројеката који су нам одобрени од стране Министарства културе и информисања.  

 Настављени су јавни радови. 

 У Кладову је одржана промоција публикације: “Археологија Музеја Крајине”, 

аутора МА Гордана Јањића, музејског саветника Музеја Крајине. На промоцији је, поред 

аутора, говорио и др Перица Шпехар, ванредни професор Филозофског факултета у 

Београду, Одељења за археологију. 

 У оквиру 5. Фестивала хришћанске културе, на Феликс Ромулијани, отворена је 

изложба Музеја Крајине „Културно наслеђе Неготинске Крајине”, ауторке Сање 

Радосављевић, кустоса педагога Музеја Крајине. Након уводне речи директорке Народног 

музеја „Зајечар”, Маје Живић, присутнима су се обратили ауторка изложбе и директор 

Музеја Крајине Ивица Трајковић. Изложбу је отворио Његово Преосвештенство Епископ 

тимочки господин Иларион. 

 15. септембра 2020. године, код споменика борцима ратова од 1912. до 1918. 

године, у неготинском градском парку, обележена је стогодишњица оснивања Савеза 

организација резервних војних старешина Србије – Општинског одбора Неготин. Тим 

поводом, Музеју Крајине уручено је посебно признање за дугогодишњу сарадњу. 

 Кампања археолошких ископавања за 2020, годину на археолошком локалитету 

Егета II код Брзе Паланке је завршена. Од 31. 8. до 27. 9. 2020. године радило се на 

завршетку прошлогодишњих истраживања на сектору 3, а потом и на новоотвореним 

површинама у сектору 4 и 5, приликом којих су откривени бедеми утврђења и покретни 

налази. Овогодишњу кампању археолошких истраживања, у оквиру пројекта 

„Археолошка ископавања локалитета Егета“, реализовали су Музеј Крајине у Неготину и 

Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду. Стручну екипу сарадника и 

студената предводили су руководиоци пројекта Гордан Јањић, археолог-музејски саветник 

Музеја Крајине и др Перица Шпехар, ванредни професор Одељења за археологију 

Филозофског факултета у Београду. Истраживања су изведена средствима Министарства 

културе и информисања. 
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 Музеј Крајине и Дом културе „Стеван Мокрањац“ приредили су изложбу 

„Мокрањац“, којом су обележили 106. годишњицу смрти славног Неготинца, композитора 

Стевана Стојановића Мокрањца. Аутори изложбе су Весна Стаменковић и Сања 

Радосављевић, кустоси Музеја Крајине. Изложба „Мокрањац“ на отвореном, у центру 

Неготина, представља тематски избор слика из живота Стевана Стојановића Мокрањца. 

Овим поводом, представници Музеја Крајине и Дома културе „Стеван Мокрањац“ 

положили су венце на споменик нашег великана у комплексу његове родне куће и на 

спомен бисту у градском парку. 

 Радили смо са појединачним посетиоцима наших објеката, који су свакодневно 

долазили у оквиру свог боравка по источној Србији.  

 Пријавили смо се за учешће у програму „Моја прва плата“, који има за циљ да се 

подстакне запошљавање младих и пружи подршка послодавцима у решавању проблема с 

недостатком кадрова. Програм ће омогућити да се 10.000 младих људи у Србији са 

средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, 

оспособи за самосталан рад на конкретним пословима. 

ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ 

У селу Михајловцу започети су радови на пројекту „Конзерваторско-

рестаураторски радови, на архитектонским структурама, касноантичког утврђења Мора 

Вагеи“. Завод за заштиту споменика културе Ниш, средствима Министарства културе и 

информисања Републике Србије, у висини од 5.000,000,00 динара спровео је послове 

заштите на овом културном добру. Поменути послови су изведени по прошлогодишњем 

пројекту Музеја Крајине у Неготину, за који су средства обезбеђена од Министарства 

културе и информисања Републике Србије, а чији је руководилац био археолог музејски 

саветник Музеја Крајине у Неготину, Гордан Јањић. Стручни надзор над конзерваторским 

радовима вршио је Горан Радосављевић, дипломирани инжињер архитектуре из Завода за 

заштиту споменика културе Ниш, док је радове испред Музеја Крајине у Неготину пратио 

археолог музејски саветник Гордан Јањић. 
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Радило се на прелому за штампу публикација,  везаних за реализацију пет пројеката 

који су нам одобрени од стране Министарства културе и информисања, који обухватају 

штампу.  

Настављени су и завршени јавни радови. 

Снимљено је неколико емисија и прилога о раду Музеја Крајине за регионалне и 

републичке медије, у којима су стручњаци Музеја представили културно благо о коме 

бринемо. 

Директор Музеја приствовао је обуци о спровођењу отвореног поступка у складу са 

новим Законом о јавним набавкама, која је одржана у Кладову, а учествовао је и у раду 

Комисије за категоризацију туристичких домаћинстава. 

 

НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 У селу Михајловцу завршени су радови на пројекту „Конзерваторско-

рестаураторски радови, на архитектонским структурама, касноантичког утврђења Мора 

Вагеи“.  

 За штампу публикација,  везаних за реализацију пет пројеката који су нам одобрени 

од стране Министарства културе и информисања, спроведен је поступак јавних набавки и 

публикације су пуштене у штампу.  

 Музеј Крајине започео је реализацију још једног археолошког пројекта. Реч је о 

пројекту:  „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошком локалитету Гламија у Рткову, општина Кладово”. Пројекат се реализује 

средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, у износу од 

750.000,00 динара. У складу са могућностима пројекат је помогао и Музеј Крајине. 

Руководилац пројекта је археолог-музејски саветник Музеја Крајине, Гордан Јањић МА. 

Чланови стручног тима су: архитекта Археолошког института у Београду, др Бојан 

Поповић, археолог Милица Томић и студент археологије Срећко Живановић. Стручни 

консултант је мр Александар Алексић,  археолог, конзерватор-истраживач саветник, Завод 

за заштиту споменика културе Ниш. Циљ овог пројекта је израда Пројекта 

конзерваторско-рестаураторских радова на локалитету Гламија. Истовремено са израдом 
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Пројекта конзерваторско-рестаураторских радова,  прикупљени су сви подаци неопходни 

за покретање поступка правне заштите овог локалитета.  

 На симболичан начин, у складу са ситуацијом, дигиталним садржајима и изложбом 

„Мокрањац“ у центру Неготина,  учествовали смо у манифестацији „Музеји за 10“. 

 На основу захтева Министарства културе и информисања, формиране су комисије 

и започели смо ревизију музејских збирки. 

 

ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 После две недеље теренског рада, Музеј Крајине у Неготину завршио је прву фазу 

пројекта „Припрема пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошком налазишту Гламија у Рткову, општина Кладово“. Након радова на терену, 

који су обухватили археолошке дефиниције постојећег стања, архитектонско-геодетска 

снимања и на крају фотограметријска снимања, можемо рећи да је прва фаза поменутог 

пројекта завршена. Предстоји израда архитектонског и грађевинског пројекта. На путу 

смо да још једно археолошко налазиште, које је било саставни део утврђене римске 

границе на Дунаву, заузме своје место на Унесковој мапи, као део целине на којој Музеј 

Крајине интензивно ради.  

 Привели смо крају реализацију свих пројеката одобрених од стране Министарства 

културе и информисања, који обухватају штампу публикација. Публикације су 

допремљене у Музеј Крајине. 

 У сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе, у Музеј 

Крајине су допремљени споменици са рајачког гробља, који су били украдени и однети на 

локацију код Параћина. Споменици ће се чувати  у Музеју док се не стекну услови да буду 

враћени на своју првобитну локацију.  

Урађена је презентација о Стевану Мокрањцу за сајт „Галерије и музеји“  

 Урађен је пројекат изградње санитарног чвора у комплексу родне куће Стевана 

Мокрањца. 

 Откупљене су две слике Душана Стефановића за уметнички фонд Музеја.  
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На основу захтева Министарства културе и информисања, урадили смо ревизију 

музејских збирки. 

Учествовали смо на бројним вебинарима, који су за тему имали културно наслеђе у 

актуелном тренутку. 

  

 

 

Извештајем о раду Музеја Крајине за 2020. годину желели смо да прикажемо да је 

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

већину планираног остварила, упркос епидемиолошкој ситуацији која је обележила 2020. 

годину. 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 

18.2.2021. год. 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 31.12.2020. год. 

 

 

 

Укупно примљена средства од буџета општине конто 791100 износе 12.343.751,03 дин. Ова 

средства утрошена су за следеће намене: 

 

- За плате, додатке и накнаде запослених, конто 411100 износ од 9.325.496,82 дин. 

- На доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, конто 412100 износ од 1.072.432,08 

дин. 

- На допринос за здравствено осигурање, конто 412200 износ од 480.263,07 дин. 

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

15.000,00 дин. 

- На накнаде трошкова за запослене, конто 415100 износ од 43.781,94 дин. (превоз на посао 

и са посла – један радник) 

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

Милутиновић за 10 година рада) износ од 83.590,08 дин. 

- За трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 21.073,01 дин. 

- За енергетске услуге, конто 421200 износ од 284.757,41 дин. 

- За комуналне услуге, конто 421300 износ од 60.928,90 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 100.945,98 дин. (телефон и интернет) 

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

осигурање остале дугорочне имовине) конто 421500 износ од 86.612,96 дин.  

- На трошкове службених путовања у земљи конто 422100 утрошено је 14.762,00 дин. 

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

пословима) износ од 248.006,29 дин. 

- На услуге информисања (штампања) конто 423400 износ од 37.500,00 дин. (плакате, 

картони за музејску библиотеку…) 

- На услуге за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 10.430,00 дин. 

- За репрезентацију, конто 423700 износ од 35.313,70 дин. 

- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 3.077,56 дин. 

- На геодетске услуге, конто 424600 износ од 14.400,00 дин. 

- На остале специјализоване услуге, конто 424900 износ од 83.000,00 дин. 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката (електро инсталације, кречење), конто 

425100 износ од 60.233,30 дин. 

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 26.200,00 дин. (поправка 

службеног аута и рачунарске опреме) 

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

29.690,00 дин. 

- За материјал за саобраћај (гориво), конто 426400 износ од 58.646,23 дин.  

- За остали материјал за одржавање хигијене, конто 426800 износ од 19.855,20 дин. 



- За потрошни материјал и остале материјале за посебне намене, конто 426900 износ од 

7.669,60 дин. 

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

66.084,90 дин. и 

- За куповину књига за музејску библиотеку и слика за уметничку збирку конто 515100 

утрошено је 54.000,00 дин. 

 

 

 

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

Крајине, конто 742300,  износ од  602.200,00 дин.  од  којих је 599.797,98 дин. утрошено  за 

следеће намене: 

 

- На трошкове платног промета и банкарских услуга, конто 421100 износ од 4.177,52 дин. 

- За енергетске услуге-електричну енергију, конто 421200 износ од 11.955,37 дин. 

- За услуге комуникација, конто 421400 износ од 2.878,42 дин. (допуна службених 

телефона за музејске водиче и пошта) 

- На трошкове осигурања, конто 421500 износ од 9.771,00 дин. 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 100.480,00 дин. 

- На услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинар) конто 423300 

утрошено је 11.400,00 дин.  

- На услуге информисања (штампања) конто 423400 износ од 19.665,00 дин.   (штампање 

плаката, мајица, CIP, ISBN) 

- На стручне услуге конто 423500 утрошено је 65.028,91 дин. 

- На услуге за домаћинство и угоститељство, конто 423600 износ од 4.370,00 дин.  

- На репрезентацију и поклоне, конто 423700 износ од 33.702,09 дин 

- На остале опште услуге, конто 423900 износ од 1.476,91 дин.  

- За услуге образовања, културе и спорта, конто 424200 износ од 15.723,27 дин. 

- За остале специјализоване услуге конто 424900 износ од 18.000,00 дин. 

- За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 износ од 77.243,00 дин.  

- За текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 износ од 34.850,00 дин. (поправка 

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

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

24.959,00 дин. 

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

запослених)  конто 426300 износ од 40.440,00 дин. 

- На материјал за саобраћај (гориво), конто 426400 износ од 81.807,89 дин. 

- На материјал за образовање, културу и спорт, конто 426600 износ од 240,00 дин. 

- На материјал за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 износ од 21.016,90 

дин. 

- На материјал за посебне намене, конто 426900 износ од 9.794,70 дин. 

- На остале порезе конто 482100  утрошено је 10.818,00 дин. (регистрација аута) 

 

 

 

 Средства Републике извор 07 у износу од 5.007.922,88 дин. утрошена су за следеће намене: 

 

- На трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 529.674,00 дин. 

(дневнице стручних екипа у оквиру пројеката „Археолошка ископавања локалитета 



Егета“ и „ Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошком локалитету Гламија“) 

- На услуге превођења, конто 423100 износ од 20.000,00 динара (у оквиру пројекта „Прича 

за децу о Хајдук Вељку“) 

- На услуге информисања, конто 423400 износ од 1.001.497,00 дин. (штампа публикација у 

оквиру пројеката: „Прича за децу о Хајдук Вељку“, „Репринт издања Музеја Крајине“, 

Хајдук Вељко и Мокрањац“, „130 година штампарства у Неготину“ и „Врело Шаркамен“, 

CIP, ISBN) 

- За стручне услуге, конто 423500 износ од 287.807,00 дин. (анализа документације за 

пројекат „Израда пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на 

археолошком локалитету Гламија“, превод за пројекат „Прича о Хајдук Вељку“, 

рецензија за пројекат „130 година штампарства у Неготину“, ангажовање особе за 

дигитализацију) 

- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 1.760.618,88 дин. (ангажовање радне снаге 

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

пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком 

локалитету Гламија“, реализација јавних радова) 

- За услуге образовања, културе и спорта, конто 424200 износ од 100.000,00 (ауторски 

уговор за конзервацију предмета – пројекат „ Археолошка ископавања локалитета 

Егета“) 

- За геодетске услуге, конто 424600 износ од 70.000,00 дин. (у оквиру пројекта „Израда 

пројектне документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком 

локалитету Гламија“) 

- За остале специјализоване услуге, конто 424900 износ од 688.000,00 дин. (припрема 

текста, припрема за штампу, израда илустрација за пројекте: „Прича за децу о Хајдук 

Вељку“, „Репринт издања Музеја Крајине“, Хајдук Вељко и Мокрањац“, и „Врело 

Шаркамен“, израда пројектне документације за пројекат „Израда пројектне 

документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету 

Гламија“) 

- На материјал за саобраћај, конто 426400 износ од 138.326,00 дин. (гориво у оквиру 

пројеката „Археолошка ископавања локалитета Егета“ и „ Израда пројектне 

документације за конзерваторско-рестаураторске радове на археолошком локалитету 

Гламија“) 

- За материјале за посебне намене, конто 426900 износ од 12.000,00 дин. (за реализацију 

јавних радова) 

- За рачунарску опрему и штампаче, конто 512200 износ од 310.000,00 дин. (за реализацију 

пројекта: „Набавка опреме за потребе обављања процеса дигитализације“) 

- За лиценце, конто 515100 износ од 90.000,00 дин. (за реализацију пројекта: „Набавка 

опреме за потребе обављања процеса дигитализације“) 

 

 

 

 

Нераспоређени вишак прихода из претходних година извор 13 у износу од  118.033,74 дин. 

коришћен је за следеће намене: 

 

- За трошкове платног промета, конто 421100 износ од 107,10 дин. 

- За трошкове службених путовања у земљи, конто 422100 износ од 12.911,00 дин. 

- За услуге штампања, конто 423400 износ од 20.000,00 дин.  



- За угоститељске услуге, конто 423600 износ од 9.670,00 дин.  

- За репрезентацију и поклоне, конто 423700 износ од 12.562,08 дин. 

- За остале опште услуге, конто 423900 износ од 40.441,22 дин. 

- На канцеларијски материјал, конто 426100 износ од 2.280,00 дин. 

- За стручну литературу за редовне потребе запослених, конто 426300 износ од 11.500,00 

динара 

- На материјал за саобраћај, конто 426400 износ од 8.561,94 дин. (гориво) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Музеј Крајине 

 

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

                                                                                                    директор Ивица Трајковић 



Sredstva  iz 

budžeta (01)
Sopstvena   

sredstva (04)

Sredstva drugih 

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

12.343.751,03 5.007.922,88 17.351.673,91

0,00 0,00

602.200,00 602.200,00

0,00

118.919,87 118.919,87

12.343.751,03 602.200,00 5.007.922,88 0,00 118.919,87 18.072.793,78

Sredstva iz 

budžeta (01)
Sopstvena 

sredstva (04)

Sredstva drugih 

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

4111 9.325.496,82 0,00 9.325.496,82

9.325.496,82 0,00 9.325.496,82

4121 1.072.432,08 1.072.432,08

4122 480.263,07 480.263,07

4123 0,00 0,00

1.552.695,15 1.552.695,15

4131 15.000,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

4141 0,00 0,00

4143 0,00 0,00

4144 0,00 0,00

0,00 0,00

4151 43.781,94 43.781,94

43.781,94 43.781,94

4161 83.590,08 0,00 83.590,08

744151 Tekući dobrovoljni transferi od fiz.i pravnih lica

230

Naknade troškova za zaposlene

Nagrade zaposlenima  i ostali posebni rashodi

416-Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi

414-Socijalna davanja zaposlenima

300000

227

228

415-Naknade troškova za zaposlene
229

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 2020.g.

Tek.namenski trsnsferi, od Republike u korist 

novoa opština733154

Rashodi Opis

Prihodi

791111

226
Doprinos za zdravstveno osiguranje

Ukupno:

Naknada za vreme odsustvovanja sa posla

Ukupno:

Ukupno:

225
411-Plate i dodaci zaposlenih

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

412-Socijalni doprinosi na ter.poslodavca

Plate,dodaci i naknade zaposlenih



83.590,08 0,00 0,00 83.590,08

4211 21.073,01 4.177,52 107,10 25.357,63

4212 284.757,41 11.955,37 296.712,78

4213 60.928,90 0,00 60.928,90

4214 100.945,98 2.878,42 103.824,40

4215 86.612,96 9.771,00 96.383,96

4219 0,00 0,00 0,00

554.318,26 28.782,31 107,10 583.207,67

4221 14.762,00 100.480,00 529.674,00 12.911,00 657.827,00

4222 0,00 0,00 0,00

14.762,00 100.480,00 529.674,00 12.911,00 657.827,00

4231 248.006,29 0,00 20.000,00 268.006,29

4232 0,00 0,00 0,00

4233 0,00 11.400,00 11.400,00

4234 37.500,00 19.665,00 1.001.497,00 20.000,00 1.078.662,00

4235 0,00 65.028,91 287.807,00 0,00 352.835,91

4236 10.430,00 4.370,00 0,00 9.670,00 24.470,00

4237 35.313,70 33.702,09 0,00 12.562,08 81.577,87

4239 3.077,56 1.476,91 1.760.618,88 40.441,22 1.805.614,57

334.327,55 135.642,91 3.069.922,88 0,00 82.673,30 3.622.566,64

4242 0,00 15.723,27 100.000,00 115.723,27

4243 0,00 0,00 0,00

4246 Usl.očuvanja živ.sredine,nauke i geod. usl. 14.400,00 0,00 70.000,00 84.400,00

4249 83.000,00 18.000,00 688.000,00 789.000,00

97.400,00 33.723,27 858.000,00 0,00 989.123,27

4251 60.233,30 77.243,00 0,00 137.476,30

4252 26.200,00 34.850,00 0,00 61.050,00

86.433,30 112.093,00 0,00 0,00 198.526,30

4261 29.690,00 24.959,00 0,00 2.280,00 56.929,00

4263 0,00 40.440,00 11.500,00 51.940,00

4264 58.646,23 81.807,89 138.326,00 8.561,94 287.342,06

4266 0,00 240,00 240,00

235

426-Materijal

236

Ukupno:

Administrativni materijal

Troškovi osiguranja

232

Ostali troškovi
Ukupno:

Energetske usluge

Ukupno:

Stručne usluge

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

233

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 usluge234

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

231

Ukupno:

Ukupno:

Usluge informisanja



4268 19.855,20 21.016,90 0,00 0,00 40.872,10

4269 7.669,60 9.794,70 12.000,00 29.464,30

115.861,03 178.258,49 150.326,00 22.341,94 466.787,46

4651 66.084,90 0,00 66.084,90

66.084,90 0,00 66.084,90

4821 0,00 10.818,00 10.818,00

4822 0,00 0,00 0,00

4823 0,00 0,00 0,00

0,00 10.818,00 10.818,00

4831 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5112 0,00 0,00 0,00

5113 0,00 0,00 0,00 0,00

5114 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5121 0,00 0,00 0,00

5122 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00

5126 0,00 0,00 0,00 0,00

5129 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 310.000,00 310.000,00

5151 54.000,00 0,00 90.000,00 0,00 144.000,00

54.000,00 0,00 90.000,00 0,00 144.000,00

246 5411 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.343.751,03 599.797,98 5.007.922,88 0,00 118.033,34 18.069.505,23

Materijal za posebne namene

Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo

 direktor Ivica Trajković

Negotin,  18.02.2021.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

242

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

240

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
244

237

239

Ostale dotacije i transferi

Ukupno:

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

483-Novčane kazne i penali po rešenju sudova

243

482-Porezi,takse i kazne

Administrativna oprema

Oprema za saobraćaj

Projektno planiranje


