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План и програм рада Завичајног музеја Прибој за 2017. 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 2017. години, у највећој мери,
представља наставак раније започетих пројеката. То се посебно односи на
појединачне пројекте у оквиру: истраживачке, издавачке, изложбене и просветнопедагошке делатности.
Уређењем простора за сталну музејску поставку, створени су предуслови за
њену реализацију. Такође је урађен идејни пројект сталне музејске поставкеке, чија
припрема је у току. У поставци ће бити презентована културно-историјска баштина
прибојског краја од средњег неолита до позног средњег века. Израда сталне
поставке је сложен и вушегодишњи посао који обухвата: куповину и монтажу
потребних витрина са пратећом опремом; израду макета, паноа и 3D модела
презентованих културних добара; конзервацију и реконструкцију изложбених
муезалија и др. Да би се ови послови реализовали потребно је употпунити
кадровску структуру музеја. Још у 2012. години исказана је потреба за пријемом:
једног дипломираног историчара, једног конзерватора-препаратора и једног
хигијеничара. Запошљавањем потребних кадрова створили би се прдуслови за рад
историјског и просветно-педагошког 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, а 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. Посебна пажња ће бити посвећена типолошкој обради
откривених предмета од кости, рога и камена и изради Законом прописане
документације.
У оквиру етнографског и уметничког оделења насатавиће се редовни
послови на обради музеалија, на обрасцима прописаним Законом. Опремање
простора за сталну етнографску поставку, у кући Јевђевића, зависно је од
адаптације помоћног објекта у дворишту куће Јевђевића. У оквиру уметничког
оделења наставиће се израда документације за слике и цртеже из збирке
Међународне дечије уметничке радионице и дигитализацији тренских цртежа са
хумки у долини Поблаћнице, са енеолитског насеља Челина и манастира
Ораховица.
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
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.
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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.
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 2017. години чини наставак раније
започетих пројеката.
1. „Архео-металрушки центар Јармовац“ Реализација овог пројекта је
започета још 2004 године, када су вршена прва истраживања рударских окана уз
Јармовачки поток, на локацијама Барутина и Цурак. Након 2010. године на
реализацији пројекта су укључени и стручњаци са Универзитета из Лондона и
Археолошког института из Бохума. Институт из Бохума је вршио анализу узорака и
C-14 датовање налаза са рудних окана на Цурку и насеља рудара са Калуђерског
поља.
У 2017. 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 први рударима прибојског краја.
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. На међународном скупу, у Земаљском
музеју у Сарајеву, у 2016. години су научној јавности презентовани налази из
хумки. У 2017. 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. „Архео парк Црквине у Побрежју“ У протеклој години била је планира
презентација средњевековних споменика код болнице у Побрежју, у форми архео
парка, што због недостатка финансијских средстава није реализовано.
Презентација подразумева израду потребне расвете, паноа и клупа. У 2017. години
пројект ће бити укључен у оквиру пројекта презентације средњевековног града
Јагата, за чију реализацију очекујемо финансијску помоћ Министарства трговине,
туризма и телекомуникација РС.
4. „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
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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 и писање монографије. Презентација прибојског
мраморја, широј и научној јавности, биће реализована у 2017. години штампањем
монографије и мултимедијалном изложбом. Пројект се реализује средствима и под
руководством Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда. Са
поменутим заводом радиће се и на археолошким ископавањима манастира Бања.
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
витрина представља најскупљу ставку пројекта. Очекујемо да ће, уз помоћ локалне
самоуправе, Министарство културе и информисања РС финансијски подржати
реализацију пројекта.
6. ,,Средњевековни град Јагат“ је мултидисциплинарни пројект који
подразумева: послове на уређењу локалитета и прилазне стазе; израду ситуационог
геодетског плана; систематска археолошка ископавања; конзервацију и делимичну
реконструкцију откривених објеката; презентацију остатака града, постављање
туристичке сигнализације и презентацију споменика на некрополи Црквине у
Побрежју. Финансијску подршку за реализацију овог пројекта очекујемо од
Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС.
Етнографско оделење
У циљу стицања нових знања и чувања елемената традиционалне културе, у
оквиру истраживачке делатности овог оделења, радиће се на пројекту „Стари
занати и привреда у прибојском крају“. Крајњи циљ пројекта је штампање
монографије и организовање изложбе на поменуту тему.
Пошто у 2016. години, због недостатка финансија, није
штампана
монографије „Развој здравства у прибојском крају“ надамо се да ће она бити
реализована у 2017. години.
Наставиће се са прикупљњем музеалија за сталну поставку етнографског
оделења и опремање градске куће Јевђевића.
Уметничко оделење
Истраживачки рад 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 2017. години, по програму уметничког оделења, планирана је реализација
следећих изложби:
1. ,,Ноћ музеја“, организовање програма и изложби.
2. Наставак сарадње са Културним центром из Инђије, легатом из
Косијерића и музејом Рас из Новог Пазара.
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.
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У оквиру просветно-педагошке делатности овог оделења одржаће се
„Десета Међународна дечија радионица Јагарт“. Радионица ће се одржати
почетком августа 2017. 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, поред изложбе учесника овогодишње
радионице, организоваће се ретроактивна изложба најбољих радова досадашњих
учесника, поводом десетогодишњице трајања радионице. Финансијску подршку за
реализацију овог пројекта очекујемо од Министарства културе и информисања РС
и донатора.
Рад историјског оделења и конзерваторско-рестаураторске
радионице зависан је од кадровских и финансијских предуслова. Због недостатка
кустоса историчара није могуће осмислити вишегодишњи концепт развоја овог
оделења. Рад конзерваторско-препаторске радионице, у 2017. години, зависан је од
могућности ангажовања радника ове струке.
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.
Због рационализације грејања било би добро заменити постојећу пећ на дрва и
угаљ са пећи на пелет.
Директор
Саво Дерикоњић
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ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
01

За период: 01.01.2017.-31.12.2017.год.

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Средства
Функцио- Број АналитикаЕкономск Опис
нална позиције
класификација
из
класифибуџета
кација
01
ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА
0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ГЛАВА3.10.2
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ
ФУНКЦ.К 820
820
3.641.800,00
820
411000 ПЛАТЕ ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)
156/0
820
412000 СОЦИЈАНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
651.900,00
157/0
820
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ
98.781,00
158/0
820
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
85.000,00
159/0
820
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
698.000,00
160/0
820
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
40.000,00
161/0
820
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
198.700,00
162/0
820
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
150.000,00
163/0
820
426000 МАТЕРИЈАЛ
150.000,00
164/0
820
463000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ -Наменска средства
1.000,00
165/0
820
465000 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ
430.000,00
166/0
820
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
400.000,00
167/0
820
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
450.000,00
168/0
Укупно за функц.к
820
6.995.181,00

Донације
од иностраних
земаља
05

Средства из
осталих
извора
07

3.641.800,00
651.900,00
98.781,00
85.000,00
698.000,00
40.000,00
198.700,00
150.000,00
150.000,00
1.000,00
430.000,00
400.000,00
450.000,00
6.995.181,00

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
0002 ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
Укупно за функц.к
820
П/1
0002 ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
170.000,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
100.000,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
570.000,00
426000 МАТЕРИЈАЛ
180.000,00
Укупно за функц.к
820
1.020.000,00
П/2

Укупно за функц.к

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ

820
П/3

30.000,00
30.000,00
60.000,00

70.000,00
210,00.00
280.000,00

100.000,00
240.000,00
340.000,00

0002 ХУМКЕ У ДОЛИНИ ПОБЛАЋНИЦЕ
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
426000 МАТЕРИЈАЛ

820

170.000,00
100.000,00
570.000,00
180.000,00
1.020.000,00

0002 СТАЛНА МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА
424000
426000

Укупно за функц.к

Укупно

30.000,00
15.000,00
45.000,00

30.000,00
15.000,00
45.000,00

Структура
у
%

ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО
01

За период: 01.01.2017.-31.12.2017.год.

ОПШТИНА ПРИБОЈ
Средства
из
буџета
01

Функцио- Број АналитикаЕкономск Опис
нална позиције
класификација
класификација

П/4

Укупно за функц.к

0002 СРЕДЊЕВЕКОВНО МРАМОРЈЕ У ПРИБОЈСКОМ КРАЈУ
424000 СПЕЦИЈАЛЗОВАНЕ УСЛУГЕ
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426000 МАТЕРИЈАЛ

820

П/5
424000
426000
Укупно за функц.к

820

П/6
422000
426000
Укупно за функц.к

820

П/7
Укупно за функц.к

0002 НОЋ МУЗЕЈА
МАТЕРИЈАЛ

426000

0002 ИЗЛОЖБЕ САВРЕМЕНОГ СЛИКАРСТВА
МАТЕРИЈАЛ

426000

0002 ИЗЛОЖБЕ ,,ШТРЕКА"
МАТЕРИЈАЛ

424000

0002 ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА ,,ЈАГАРТ"
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

820

820

П/9
Укупно за функц.к

820

П/10
Укупно за функц.к

820

Средства из
осталих
извора
07

Укупно

720.000,00
50.000,00
60.000,00
830.000,00

720.000,00
50.000,00
60.000,00
830.000,00

5.100.000,00
605.750,00
5.705.000,00

5.100.000,00
605.750,00
5.705.750,00

0002 СТАРИ ЗАНАТИ И ПРИВРЕДА У ПРИБОЈСКОМ КРАЈУ
16.000,00
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
15.000,00
МАТЕРИЈАЛ
31.000,00

426000

П/8
Укупно за функц.к

0002 СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД ЈАГАТ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ

Донације
од иностраних
земаља
05

16.000,00
15.000,00
31.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

370.000,00
370.000,00

390.000,00
390.000,00

Структура
у
%

