ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРИБОЈ
ЗА 2018. ГОДИНУ
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План и програм рада Завичајног музеја Прибој за 2018. годину урађен је у
форми предлога, а његова реализација ће зависити од стицања за то потребних
финансијских и кадровских предуслова. Рад музеја одвија се кроз редовну
делатност и кроз реализацију појединачних пројекта у оквиру музејских оделења,
збирки и радионица. Концепција плана је делом зависна од програма и пројеката
реализованих у претходној години. Програм у 2018. години, у највећој мери,
представља наставак раније започетих пројеката. То се посебно односи на
појединачне пројекте у оквиру: истраживачке, издавачке, изложбене и просветнопедагошке делатности.
Презентација културно-историјске баштина прибојског краја, од средњег
неолита до позног средњег века, је вишезахтеван пројект за чију реализацију су се
стекли неки од предуслова, као што је уређење изложбеног простора. Такође је
урађен идејни пројект сталне музејске поставкеке. Да би се стална поставка
реализовала нужно је: купити и монтирати потребне витрине са пратећом опремом;
израдити макете, паное и 3D моделе презентованих културних добара;
конзервирати и реконструисати изложбене музеалије и др. Да би се ови послови
реализовали потребно је употпунити кадровску структуру музеја. У мезују
недостају следећи радници: један дипломирани историчар, један конзерваторпрепаратор, један фотограф документариста и један хигијеничар. Запошљавањем
потребних кадрова створили би се прдуслови за рад историјског и просветнопедагошког оделења, конзерваторско-препараторског атељеа, радионице за
производњу сувенира и документационог центра.
Редовна делатност
Редовна делатност музеја одвија се кроз рад у музејским оделењима и
радионицама, са циљем прикупљања, чувања и презентације музеалија.
У оквиру археолошког оделења наставиће се са радом на обради предмета
добијених прилоком археолошких ископавања у 2015 години, на локалитету
Челина у Побрежју. Радиће се на финализацији документације и на типолошкостатистичкој обради покретног археолошког материјала из 2017. године, са
утврђеног града Јагата на Малом Бићу.
У оквиру етнографског и уметничког оделења насатавиће се редовни
послови на обради музеалија, на обрасцима прописаним Законом. У оквиру ових
оделења наставиће се израда фото и дигиталине документације за предмете, слике
и цртеже из оделењских збирки.
Због недостатка потербног стручног кадра (кустоса – историчара и
конзерватора – препаратора ) није могућ константан рад у оквиру историјског
оделења и конзерваторског атељеа. Повремени послови у оквиру ових оделења и
документационог центра обављаће се уз привремени ангажман потребног стручног
кадра путем Јавних радова и уз сарадњу са сродним установа из Србије. За рад
документационог центра, поред ангажмана документаристе, нужно је обезбедити
предуслове: купити компјутер, штампач, скенер, дигитални фотоапарат, камеру и
челичне ормаре.
Музјска библиотека ће се употпуњавати куповином потребне стручне
литературе и разменом са сродним установама Србије.
Административно финансијске послове за музеј обавља Заједничка служба
Општине Прибој уз помоћ стално запоселних радника музеја.
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Реадовну делатност музеја сачињава и израда потребних програма и
пројекта за конкурисање код надлежних министарстава, међународних
орагнизација и др. У овај корпус припадају и маркентишки послови на афирмацији
музеологије и културно-историјске баштине прибојског краја путем медија и рада
дечијих и омладинских радионица. Кроз ове делетности развија се и просветнопедагошки рад музеја.
Појединачни пројекти
Појединачни (специјализовани) пројекти музеја се реализују кроз рад
музејских оделења, а односе се на истраживања, издавчку, изложбену и просветнопедагошку делатност.
Археолошко оделење
Основу рада археолошког оделења у 2018. години чини наставак раније
започетих пројеката.
1. „Средњевековни град Јагат“ је мултидисциплинарни пројект који
подразумева: послове на уређењу локалитета и прилазне стазе; систематска
археолошка ископавања Доњег и Горњег града; конзервацију и делимичну
реконструкцију откривених објеката; израду ситуационог геодетског плана;
презентацију остатака града и споменика на некрополи Црквине у Побрежју;
постављање осветљења и туристичке сигнализације. Реализација овог пројекта је
започела 2017. године крчењм дела терена и ископавањем кружне куле на
простору Доњег града. Финансијску подршку за реализацију овог пројекта
очекујемо од Министарства културе и инфирмисања и Министарства трговине,
туризма и телекомуникација РС и амбасаде САД у Београду.
2. „Хумке у долини Поблаћнице“. Рад на обради археолошког материјала и
финализацији фото и теренске документације са истражених праисторијских хумки
у долини Поблаћнице је у завршној фази. У 2018. години довршиће се писање
монографије која, поред увода и вишејезичног резимеа, има осам поглавља. Након
штампања монографије, научној и широј јавности, биће доступни податци о једном
од најзначајнијих бронзанодопских и гвозденодопских археолошких открића у
Србији.
3. „Средњовековно Мраморје у прибојском крају“. На простору прибојске
општине, на 24 локације, збележено је постојање око 740 средњевековних
споменика. Споменици су евидентирани приликом археолошких рекогносирања
1968-69 године, када је формиран основна докуметација, коју чине инвентарски
картони и црно беле фотографије. У 2016. години је довршено снимање постојећег
стања споменика, њихово докуметовање савременим дигиталним и
мултимедијалним средствима. Презентација прибојског мраморја, широј и научној
јавности, реалузована је у 2017. години штампањем монографије, ауторке Марине
Бунарџић. У 2018. години ће прибојској јавности мраморје бити презентовано
промоцијом монографије и мултимедијалном изложбом. Пројект се реализује
средствима и под руководством Републичког завода за заштиту споменика културе
из Београда.
5. „Прибојски крај од средњег неолита до касног средњег века“ је
вишегодишњи пројект израде сталне музејске поставке, чија припрема за
реализацију је у току. Стална музејска поставка се реализује у дворишту и
адаптираној кући Добра Стевовића на Бријегу. Куповина и монтажа изложбених
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витрина представља најскупљу ставку пројекта. Очекујемо да ће, уз помоћ локалне
самоуправе, Министарство културе и информисања РС финансијски подржати
реализацију пројекта.
У 2018. години наставиће се израда макета и 3D модела откривених
рударских кућа у Калуђерском пољу и на Челини, тиме се ствара предуслов за
излагање експоната у оквиру сталне музејске поставке и почетак рада на писању
монографије о првим рударима прибојског краја.
Етнографско оделење
У циљу стицања нових знања и чувања елемената традиционалне културе, у
оквиру истраживачке делатности овог оделења, наставиће се радови на пројекту
„Стари занати и привреда у прибојском крају“. Крајњи циљ пројекта је штампање
монографије и организовање изложбе на поменуту тему.
Пошто у 2017. години, због недостатка финансија, није
штампана
монографије „Развој здравства у прибојском крају“ надамо се да ће она бити
реализована у 2018. години.
Наставиће се са прикупљњем музеалија за сталну поставку етнографског
оделења и опремање градске куће Јевђевића.
Уметничко оделење
Истраживачки рад
уметничког оделења обухвата наставак обраде
дневничких записа и израде стручне монографије о Надежди Нади Виторовић.
Изложбена делатност Завичајног музеја одвијаће се у складу са
предвиђеним финансијским могућностима, на годишњем нивоу, али и повременим
донацијама друштвених или приватних предузећа.
У 2018. години, по програму уметничког оделења, планирана је реализација
следећих изложби:
1. ,,Ноћ музеја“, организовање програма и изложби.
2. Размена легата са галеријама из градова легатора Србије
3. „Две изложбе из серијала „ШТРЕКА'', које се реализују у сарадњи са
Домом културе Прибој.
4. „ Дани Данила Лазовића“. Саставни део програма Дана Данила Лазовића
реализује се у сарадњи са Домом културе из Прибоја.
У оквиру просветно-педагошке делатности овог оделења одржаће се
„Једанаеста Међународна дечија радионица Јагарт“. Радионица ће се одржати
почетком августа 2018. године, уз учешће деце узраста до 8 разреда основних
школа са територије општине Прибој и суседних Република бивше СФРЈ.
Радионица траје 7 дана, према унапред сачињеном програму рада и уз ангажман
стручног ментора. У оквиру Дечије недеље поставиће се изложба радова учесника
овогодишње радионице. Финансијску подршку за реализацију овог пројекта
очекујемо од Министарства културе и информисања РС и од донатора.
Рад историјског оделења и конзерваторско-рестаураторске
радионице и документационог центра зависан је од кадровских и финансијских
предуслова. Због недостатка кустоса историчара није могуће осмислити
вишегодишњи концепт развоја овог оделења. Рад конзерваторско-препаторске
радионице и документационог центра, у 2018. години, зависан је од могућности
ангажовања радника ових струка.
4

Инвестициони радови
Уколико се обезбеде средства, наставиће се радови на довршетку
адаптације и уређења помоћног објекта у дворишту куће Јевђевића, на Зеленцу,
који је опредељен за смештај музејских радионица и археолошког депоа. У кући
Јевђевића је потребно обезбедити варошки намештај и довршити опремање за
сталну етнографску поставку. На дворишним зидовима куће Стевовића, на Бријегу,
потребно је урадити кровни покривач испод кога би се уредио лапидаријум.
Простор између контејнера за отпад и оградног зида музеја, на тргу Бријега,
потребно је оградити и наткрити за депоновање сировина за парно грејање музеја.
Директор
Саво Дерикоњић
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0

2018

BUDŽET OPŠTINE

Razdeo

5

ОПШТИНСКА УПРАВА

Glava

5.04

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ

Funkc. klas.

820

Usluge kulture

Program

1201

RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA

Aktivnost

0001

Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Šifra funkc.
klasifikacije

Broj
pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Opis

820

177/0

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

820

178/0

412000

820

179/0

415000

820

180/0

820

Sredstva iz budžeta
01

Sredstva iz sopstvenih
izvora 04

Sredstva iz ostalih
izvora

Ukupno

Struktura
(%)

3.825.000,00

0,00

0,00

3.825.000,00

43,21

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

685.000,00

0,00

0,00

685.000,00

7,74

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

101.000,00

0,00

0,00

101.000,00

1,14

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

2,82

181/0

421000

STALNI TROŠKOVI

590.580,00

0,00

0,00

590.580,00

6,67

820

182/0

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,45

820

183/0

423000

USLUGE PO UGOVORU

698.715,00

0,00

0,00

698.715,00

7,89

820

184/0

425000

TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1,13

820

185/0

426000

MATERIJAL

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

3,39

820

186/0

463000

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

3,39

820

187/0

465000

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

4,86

7.320.295,00

0,00

0,00

7.320.295,00

82,70

Ukupno za aktivnost

0001

Aktivnost

Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

0003

Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Šifra funkc.
klasifikacije

Broj
pozicije

Ekonomska
klasifikacija

Opis

820

188/0

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA

386.000,00

0,00

0,00

386.000,00

4,36

820

189/0

423000

USLUGE PO UGOVORU

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,56

820

190/0

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,56

820

191/0

426000

MATERIJAL

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,51

531.000,00

0,00

0,00

531.000,00

6,00

Ukupno za aktivnost

0003

Projekat

Дани Данила Лазовића

1201-22

Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

Ukupno

820

192/0

423000

USLUGE PO UGOVORU

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

1,69

820

193/0

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

6,78

820

194/0

426000

MATERIJAL

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

2,82

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

11,30

Zavod za unapređenje poslovanja © 2017

Sredstva iz ostalih
izvora

Struktura
(%)

Ekonomska
klasifikacija

Дани Данила Лазовића

Sredstva iz sopstvenih
izvora 04

Sredstva iz ostalih
izvora

Broj
pozicije

1201-22

Sredstva iz budžeta
01

Sredstva iz sopstvenih
izvora 04

Šifra funkc.
klasifikacije

Ukupno za projekat

Opis

Sredstva iz budžeta
01

Ukupno

Strana

1

Struktura
(%)

od
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0

2018

BUDŽET OPŠTINE

Ukupno za funkc.klas.

820

Usluge kulture

8.851.295,00

0,00

0,00

8.851.295,00

100.00

Ukupno za glavu

5.04

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ

8.851.295,00

0,00

0,00

8.851.295,00

100,00

Ukupno za razdeo

5

ОПШТИНСКА УПРАВА

8.851.295,00

0,00

0,00

8.851.295,00

100,00

Ukupno za BK

0

BUDŽET OPŠTINE

8.851.295,00

0,00

0,00

8.851.295,00

100,00

M.P.
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