
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада 
Народног музеја Ниш за 2015. годину.

II Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја
Ниш  за  2015.  годину,  доставља  се  председнику Скупштине  Града  Ниша  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређују  се  Небојша  Стевановић,  начелник  Управе за  културу и  Славиша
Поповић, директор Народног музеја Ниш.

Број: 145-16/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



                                                                                     

На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“,
број  72/09),  члана  37  Статута  града  Ниша ("Службени  лист  Града  Ниша",  број
88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању Народног музеја у Нишу ("Службени лист
града Ниша", број 2/11-пречишћен текст) 

 Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народног музеја  Ниш за
2015.  годину, број  02  бр.1222/2-14,  који  је  донео  Управни  одбор  Установе  на
седници одржаној 30.12.2014. године.

II Програм рада Народног музеја  Ниш за 2015. годину реализоваће  се
у  складу  са  финансијским планом ове  Установе за 2015. годину.

III     Решење доставити Народном музеју  Ниш, Управи за културу и Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

  

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

        Председник

                            Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 15 Одлуке о оснивању Народног музеја  Ниш, Управни
одбор Установе, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, донео је Програм
рада Народног музеја Ниш за за 2015. годину, број 02 бр.1222/2-14.

Програмом рада Народног музеја у 2015. години је предвиђено прикупљање
и  евидентирање,  обрада  и  конзервација  покретних  историјско-уметничких
културних добара, њихова стручна анализа кроз истраживачки рад и презентација
кроз организовање изложби, јавних скупова и штампаних издања. 

У 2015. години очекује се прилив новог  материјала,  добијеног археолошким
истраживањима на локалитетима Медијана и Хумска Чука, као и кроз предавање
материјала са истраживања из 2014.  године, а и захваљујући иницијативи да се
оформи  Клуб  пријатеља  Народног  музеја  који  набављати  и  даривати  Музеју
конкретне предмете.

Предвиђено је  и  гостовање изложбе Ниш-ратна  престоница Србије  1914-
1915 у Лесковцу и Београду и гостовање изложби других музеја у Нишу у циљу
јачања међумузејске сарадње.

У 2015. години се предвиђа завршетак пројекта конзервације и презентације
мозаика из виле са конхама са археолошког налазишта Медиана, а  истиче се и
значај  наставка  археолошких  истраживања  локалитета  Велика  Хумска  Чука.
Планирано је препарирање 250 предмета од текстила.

Планирана  је  дигитализација  и  електронска  обрада  дела  предмета  из
историјске,  етнолошке,  археолошке,  нумизматичке,  историје  уметности и збирке
књижевне  заоставштине.  Након  стављања  софтвера  у  функцију  почела  би
примена  програма  „Етернитас“,  намењеног  јединственој  обради  музејских
предмета у Р.Србији и њиховог представљања на музејској виртуелној мрежи.

За 2015.годину су предвиђене и нове издавачке и програмске активности.
Чланом 13. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени

лист Града Ниша“, број 102/2014) прописано је да „Надлежни орган индиректног
корисника  доноси  годишњи  финансијски  план  у  складу  са  законом,  другим
прописом или статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник.“

Управа  за  културу  је,  као  директни корисник,   дала  сагласност  на
Финансијски  план  Установе,  који  је  у  циљу  целовитог  сагледавања  Програма
достављен у прилогу.

Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење решења о давању
сагласности на Програм рада  Народног музеја Ниш  за 2015. годину.

            
    

                                                                                  НАЧЕЛНИК

_________________
                                                                                     Небојша Стевановић



На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) и

члана  25.Статута  Народног  музеја  Ниш,  Управни  одбор  Народног

музеја, на седници одржаној 30.12.2014.  године, донео је

ПРОГРАМ РАДА

НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ

ЗА 2015. ГОДИНУ



 Народни музеј у Нишу – Програм рада за 2014. годину

2



 Народни музеј у Нишу – Програм рада за 2015. годину

САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ................................................................................................................4

1.ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА.............................................................................................................4

1.1.Дефинисање делатности.................................................................................................4

1.2.Планиране активности.....................................................................................................6

3. ПРОСТОР И ОПРЕМА.........................................................................................................15

3.1 Простор (објекти)............................................................................................................15

3.2. Опрема...........................................................................................................................15

ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................................16

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ................................................................................................................3

1.ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА.............................................................................................................4

1.1.Дефинисање делатности.................................................................................................4

1.2.Планиране активности.....................................................................................................5

3. ПРОСТОР И ОПРЕМА.........................................................................................................14

3.1 Простор (објекти)............................................................................................................14

3.2. Опрема...........................................................................................................................15

ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................................15

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм  рада  Народног  музејa  Ниш   урађен  је  у  складу  са

Законом  о  култури,   Законом  о  културним  добрима   и  пратећим

подзаконским актима  (Правилник о регистрима уметничко историјских

дела,  Правилник  о  програму стручних  испита,  Правилник  о  ближим
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условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите

културних добара,  Решењу о утврђивању надлежности музеја),  као и

стручно-професионалним нормама. 

При  изради  Програма  рада  сагледано  је  актуелно  стање

музејских  збирки,  музејских  објеката,  изложбених  простора  и

расположивих људских и  материјалних ресурса.  У обзир су узети  и

веома  важни  догађаји  националне  и  светске  прошлости  чије

обележавање нас очекује у наредним годинама. Програм предвиђа и

наставак континуитета са већ започетим истраживањима.

1. ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА

1.1. Дефинисање делатности

Народни  музеј   Ниш  је  музејска  установа  комплексног  типа  и

регионалног  карактера.  У  својим  фондовима  има  преко  40.000

музејских  предмета,  из  области  археологије,  историје,  историје

уметности, етнологије и књижевне заоставштине.

Сходно  раније  побројаним  прописима  Народни  музеј   Ниш  се

превасходно бави активностима на прикупљању, заштити,  чувању и

презентовању покретних историјско-уметничких културних добара и те

активности обавља у четири нивоа:

- први, основни ниво, подразумева евидентирање и аквизицију  (кроз

археолошка  истраживања  и  набавку  путем  откупа  и  донација),
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документаристичку  обраду,   конзервацију/рестаурацију  и  трајно

чување историјско-уметничких културних добара;

-  други  ниво   су  различити  видови  стручно-научних  анализа

(истраживање музеалија  и  историјских  периода,  догађаја  и  процеса

везаних за време њиховог настанка и употребе);

-  трећи ниво представљају различити видови експозиције  резултата

добијених кроз претходна два нивоа путем изложби  (сталне поставке

и тематске изложбе), јавних скупова  (предавања, трибине, промоције,

научни скупови...) као и различитих издања (монографије,  зборници,

каталози, проспекти,....);

-   четврти  ниво  представља веома  широк  спектар  комуникација  са

широм и стручном јавношћу (стручна вођења,  промоције, предавања,

трибине и сл).

1.2. Планиране активности

Реализација  стручних  активности је,  сходно прописима,  стручним

стандардима и реалним могућностима, планирана у више различитих

праваца и нивоа, по следећем:

1.2.1. Аквизиција
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Набавка  музеалија  и  библиотечког  материјала  ће  се  одвијати

откупом (у оквиру опредељених и сопствених средстава), донацијама

и  разменом.  У  току  2015.  године  очекујемо  и  прилив  новог

археолошког  материјала,  добијеног  археолошким  истраживањима

првенствено на локалитетима Медијана и Хумска  чука,  као и кроз

предавање материјала са истраживања из 2014. године.

Овога пута, Народни музеј  ће моћи да принови предмете у своје

збирке  захваљујући  иницијативи  да  се  оформи  Клуб  пријатеља

Народног музеја, састављеног од угледних привредника који ће, према

сугестији кустоса, набављати и даровати Музеју конкретне предмете.

1.2.2.Стручна и научна истраживања и усавршавање

Народни  музеј  Ниш  ће, као територијално матична институција,

сарађивати  у  теренским  археолошким  истраживањима  са

Археолошким институтом и Заводом за заштиту споменика културе.

Спроводиће се теренско истраживање о обичајима и занатима

Ниша од  стране  кустоса  етнолога,  односно  прикупљање  изјава

преживелих логораша од стране кустоса историчара.

 

Сва одељења Музеја ће, по својим областима, бити укључена у

припрему јавних програмских активности, за које ће вршити потребна

истраживања. 
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Планирано  је  учешће  у  раду  Српског  археолошког  друштва,

Музејског  друштва  Србије,  Друштва  конзерватора  Србије  и

Међународном музејском савету (ICOM). 

Кроз студијске посете другим музејима вршиће се упознавање са

најбољим  примерима  музејске  праксе  и  презентоване  активности

Народног музеја  Ниш.

Континуирано ће се радити на унапређењу рада водичке службе,

посебно у области садржаја и техника презентације.

Успостављање сарадње са Народним музејем у Лесковцу у вези

изложбе Бугарска окупација Србије (1915-1918).

Предвиђено је гостовање изложбе Ниш ратна престоница Србије

1914-1915  у  Лесковцу и  Београду. Такође,  Народни  музеј  предвиђа

гостовање  појединих  изложби  других  музеја  ради  успостављања  и

продубљивања међумузејске сарадње.

Предвиђено је иновирање сталне поставке у Николе Пашића 35.

1.2.3.Конзервација и заштита

Током  2015. планирано  је  препарирање  250  предмета  од

текстила.
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По  потреби,  биће  заштићени  или  конзервирани  предмети  за

потребе  презентације  музејског  материјала  и  поставке  изложби.  У

складу  са  темпом  археолошких  истраживања  биће  вршен  прихват

ископаног материјала.

МЕДИЈАНА

Такође, предвиђена је конзервација и презентација мозаика из

виле са конхама са археолошког налазишта Медијана. Мозаик из виле

са  конхама  је  откривен  приликом  изградње  пута  Ниш-Нишка  Бања

1975. године, када је истражен део виле са конхама у којој се налазио.

Хитном  интервенцијом  подигнут  је  и  накнадно  конзервиран,  током

1976-1978.  године,  да  би  затим  све  до  2011.  године  стајао  на

отвореном  простору,  покривен  салонитом.  Услед  утицаја  времена

дошло  је  до  знатног  оштећења  мозаика,  због  чега  је  2011.  године

мозаик измештен у импровизовани депо. Да би мозаик био презентан,

неопходно  је  извршити  конзерваторски  третман  и  поставити  га  на

лакши  -  алуминијски  носач,  састављен  из  сегмената,  чиме  би  се

омогућило лакше руковање. На тај начин мозаик би се могао изложити

унутар виле са перистилом (након подизања заштитне конструкције

која је у току) или унутар зграде музеја на Медијани.

Овај  Пројекат  ће  поред  свега  наведеног  допринети  већој

доступности и популаризацији музејске грађе и културног наслеђа кроз

савремене видове презентације, што ће промовисати Народни музеј

Ниш као водеће институције  у тој  области.  Пројекат би требало да

буде завршен у првом тромесечју 2015. године.

На Медијани је такође предвиђено сређивање простора који ће

бити  презентан  за  посетиоце  –  ограђивање  и  постављање

информативних табли, организовање изложбе у простору унутар виле.
8
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У овом периоду биће извршена стручна обрада покретног археолошког

материјала у сарадњи са Археолошким институтом.

1.2.3.5.ХУМСКА ЧУКА

Септембра  и  октобра  2009.  године  извршена  су  археолошка

истраживања  локалитета  Велика  Хумска  Чука  у  селу  Хум  надомак

Ниша у циљу добијања података о стратиграфији која ће послужити за

израду  дугорочног  научно  истраживачког  пројекта.  Ископавања  је

после  више од пола века започео Народни музеј у Нишу у сарадњи са

Археолошким институтом у Београду.Овај пројекат финансиран је из

буџета  града  и  трајао  је  од  22.09.2009.  до  6.10.2009.године.После

паузе од четири године, ископавања су настављена и у 2014.години уз

матријалну помоћ Министарства културе Републике Србије и општине

Црвени Крст у Нишу као и техничке подршке нишког Музеја а трајала

су од 06.10.2014 .до 18.10.2014. Веома је добро очувана праисторијска

фортификација   која  је  захвална  за  туристичку  и  едукативну

презентацију. Овогодишња  ископавања  то  потврђују, пронађени  су

остаци  насеља  из  рановизантијског  доба,  гвозденог,бронзаног  и

бакарног  доба.Нађено  је  мноштво  керамичких,коштаних  и  металних

предмета  као  и  велики  број  кремених  алатки  и  остаци  Нсеља који

репрезентују наведени период.

Веома  је  битно  наставити  археолошка  ископавања  на  овом

локалитету јер је овај локалитет  Хум заједно са локалитетом Бубањ,

чија  су  ископавања  завршена  у  овој  2014.години,   познати  по

заједничкој културној групи Бубањ-Хум  и као једни од најзначајнијих

локалитета на југоистоку Европе заузимају значајно место у светској

археологији  које  им инача припада.Ископавања би трајала више од

двадесет година тако да би рад на истраживањима наставиле и нове

генерације.
9
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Посебно би требало поменути могућност изградње археолошког

парка на Великој Хумској Чуки.

1.2.3.6. Документаристичке активности

Планирана  је  дигитализација  и  електронска  обрада  дела

предмета  из  историјске,  етнолошке,  археолошке,  нумизматичке,

историје  уметности  и  збирке  књижевне  заоставштине.  Након

стављања  софтвера  у  функцију  почела  би  примена  програма

„Етернитас“,  намењеног  јединственој  обради  музејских  предмета  у

Р.Србији и њиховог представљања на музејској виртуелној мрежи.

Наставак  рада  на  креирању  музејске  базе  података  која  ће

садржати  комплетну  дигитализовану  грађу.  База  података  биће

креирана  по  савременим  стандардима  и  прилагођена  потребама

музеја.

• 3Д  скенирање  предмета  из  одређених  збирки  музеја,

обрада  резултата  добијених  скенирањем  и  креирање  3Д  модела

предмета  и  њихово  уношење  у  музејску  базу  података   и

успостављања основа за формирање дигиталне медијатеке Музеја и

Центра за дигитализацију визуелне документације. 

Редизајн и израда веб сајта Музеја.

У току 2015. године посебно се планира сарадња са:

Одељењем историје на дигитализацији грађе, углавном писаних

докумената,  планова,  карти,  фотографија  и  разгледница  и  сличног

материјала.

Библиотеком на дигитализацији старе и ретке библиотечке грађе,
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Одељењем историје уметности на дигитализацији 100 скулптура

аутора Милована Крстића, 3Д скенирањем. Планира се да се за Ноћ

музеја скенира 3Д скенером неколико скулптура, ураде 3Д модели и

презентација тих модела у 3Д технологији. Остатак скулптура треба да

се скенира и ураде 3Д модели до краја  2015.  године,  а за потребе

мултимедијалне презентације изложбе у 2016. години.

Због недостатка средстава следеће активности које су планиране

за реализацију у 2014. години преносе се у 2015. годину:

Организовање стручног семинара „ Дефинисање метода, техника

и  технологија  за  дигитализацију  визуелне  музејске  документације“.

Семинар  би  био  намењен  музејској  и  стручној  јавности,

професионалцима из институција у Републици Србији и региону које

се баве заштитом, конзервацијом и презентацијом културног наслеђа.

Циљ семинара је разумевање односа између музејског експоната као

елемента  наслеђа  и  његове  документације  и  савладавање  техника

неопходних за формирање квалитетне музејске документација, али и

едукација  о  процесу  дигитализације  и  употреби  визуелне

документације према савременим стандардима.

Организовање мултидисциплинарног истраживања, прикупљање

и  обрада  музејске  грађе  и  музејских  предмета  употребом  нових

технологија  и  формирање  савремене  музејске  документације,  у

сарадњи  са  осталим  одељењима  у  музеју  и  кустосима  збирки.

Истраживање би  пратило процес  документовања и кретања предмета

од  његовог  уласка  у  музеј,  преко   конзервације  (рестаурације),

формирања стручне документације тог предмета (како класичне тако и

дигиталне),   до  примене  3Д  скенирања  у  формирању  дигиталне

документације.  Резултат  тог  истраживања  биће   специјалистичка

радионица  на  којој  ће  бити  презентоване  методе,  технике  и
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коришћење  нових  технологија,  све  у  циљу  унапређења  и

модернизације музејског рада, али и промовисања и популаризације

музејских фондова и завичајне историје Ниша и околине.

1.2.3.7.Смештај и чување предмета

Предмети,  који  нису  изложени,  чувају  се  у  депоима  где  је

планирано текуће одржавање, посебно на уређајима за климатизацију

и заштиту.

Неопходна је набавка:

- 30 кутија за смештај грађе, 

- картотечки орман, 

- 1000 кошуљица за одлагање грађе, 

- 250 зип кесица за одликовања 

-  500 комада полипропиленских фолија. 

- две металне полице за депо 

- Бескиселински јапански папир ПХ 8 две ролне за опрему графике,

пастела и цртежа 

1.2.3.8. Издавачка и сродне активности

У 2015. години планирана је припрема и објављивање следећих

издања:
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1. Зборник Народног музеја, у коме ће бити представљени радови

стручњака из Народног музеја у Нишу као и других музејских и

сродних установа; 

2.  Приређивање и припрема фототипског издања -  Скица за Зону

Замфирову (репродукција  оригиналног  рукописа,  транскрипт

рукописа, илустрације, поговор).

3. Иван Митић, Бекства из логора на Црвеном крсту

4. Татјана Трајковић Филиповић,  Необјављени материјал ранијих

истраживања са локалитета Бубањ

5. Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту (превод на руски)

6. Марина Влаисављевић, Ћеле кула (превод на енглески,руски)

7. Сабрана  дела  Бранка  Миљковића (  у  сарадњи  са  НКЦ-ом,

Народном  библиотеком  „  Стеван  Сремац  ''  и  Филозофским

факултетом из Ниша)

2. Јавне програмске активности

 

За  2015.  годину  планиране  су  следеће  јавне  програмске

активности:

1. Учешће  у  реализацији  изложбе  Народне  библиотеке  Србије

поводом 160. година од рођења Стевана Сремца (1855 - 2015),

под радним насловом: Стеван Сремац, живот, дело, идеје.

2. Обележавање 73 годишњице од пробоја логораша из логора на

Црвеном Крсту;  

3. Обележавање Дана Државности пригодним програмом и научним

скупом
13
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4.  Обележавање Дана Музеја:

 Промоција Зборника Народног музеја; 

5. Обележавање  Дана  победе  над  фашизмом  –  фото  изложба

''Логор на Црвеном крсту''

6. Манифестација  „Ноћ  музеја“ –  фото  изложба  ''Ниш  у  Другом

светском рату'' 

7. Обележавање годишњице Боја на Чегру;

8. Обележавање  градске  славе  „Свети  цар  Константин  и  царица

Јелена“; 

 Музички фестивал „Константинус“;

9. Организовање скупа ''Ниш у сликама''

10.  Стална  поставка  на  Медијани  (пројекат  финансира

Министарство културе);

11. Стална поставка С. Сремац и Б. Миљковић; 

Штампана и електронска издања ће бити промовисана у складу

са динамиком објављивања. 

Поред  наведених  јавних  програмских  активности,  Музеј  ће

пружити  подршку  реализацији  мањих  пројеката,  од  значаја  за

презентацију  културног  и  јавног  живота,  у  сарадњи  са  структурама

Града и другим институцијама културе.

3. ПРОСТОР И ОПРЕМА

3.1 Простор (објекти)
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Народни  музеј располаже зградама у Улици Николе Пашића 59

(Стална  археолошка  поставка)  и  Улици  Милојка  Лешјанина  14

(Управна  зграда)  као  и   музејским  објектима  Медијана,  Ћеле-кула,

Спомен логор Црвени Крст и галерија Синагога.   Део депоа се налази

у просторијама изнајмљеним од „Водовода“.  

На Медијани су планирани грађевински радови на згради музеја

за које ће бити конкурисано код надлежног Министарства.

У  Меморијалном  комплексу  ''  12.фебруар''  планирано  је

конкурисање за финансијску помоћ код надлежног Министарства, ради

замене дрвене ограде и осматрачница.

  

3.2. Опрема

Народни музеј  располаже разноврсном опремом за обављање

основне  делатности.  За  текуће  активности  и  унапређење  рада

планирана  је  набавка  специфичне  лабораторијске  опреме  и

хемикалија, информатичке опреме, наменских полица, ормара и кутија

и софтвера.

ЗАКЉУЧАК

Програм рада Народног музеја Ниш за 2015. годину ставља пред

запослене  велики  број  обавеза,  чијим  извршењем  ће  се  постићи

динамично представљање  музејских потенцијала.

За Народни музеј је веома важно да се кроз континуирани рад

током целе године изврше све неопходне  припреме за  реализацију

свих планираних програмских активности.   
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Циљ  нам  је  да  у  току  2015.  године  квалитетним  програмима

привучемо  најширу  публику  у  музејске  објекте  али  и  да  стручној

јавности пружимо увид у рад кустоса Музеја.

Програм  рада  ће  се  реализовати  у  складу  са  финансијским

планом  Народног  музеја  за  2015.  годину   који  ће  бити  донет  по

доношењу Одлуке о Буџету Града Ниша за 2015 годину.

                                             

Управни одбор 
Народни музеј Ниш

________________________
Небојша Радовановић
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На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) и члана 25. 
Статута Народног музеја, и на основу Решења Управе за културу о 
расподелисредставакорисницима и индиректнимкорисницима у 
оквируодобренихапропријацијаброј3624/2014-18 од 24.12.2014г. 
накојијеУправазафинансије, изворнеприходелокалнесамоуправе и 
јавненабавкедаласвојусагласностброј  11-1915/2014 од 24.12.2014.г, Управни одбор 
Народног музеја на седници одржаној 30.12.2014. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план је рађен на бази Упутства за припрему буџета Града Ниша за 
2015. годину, на базиребаланса буџета за 2014. годину и процене реално потребних 
средстава у 2015. години. План је рађен на бази претпоставке да ће неке од позиција у 
финансијском плану за 2014. годину остати нереализоване, али да ће бити 
реализоване у 2015. години.

Народни музеј у Нишу је јавна установа чији је оснивач Град Ниш и која се 
превасходно финансира из буџета Града Ниша, а само делимично из сопствених 
прихода од продаје улазница и сувенира. У последње време све веће учешће у 
финансирању имају наменска средства, које установа обезбеђује конкурисањем за 
финансирање различитих програма, превасходно у оквиру конкурса које расписује 
Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије.

Седиште Народног музеја је у згради у улици Генерала Милојка Лешјанина
14. Поред тога Музеј има и објекте: зграда у улици Николе Пашића 56, комплекс 
„Ћеле Кула“, комплекс „Логор на Црвеном Крсту“, археолошко налазиште „Медијана“ 
и објекат „Синагога“. Део музејске збирке смештен је у згради ЈКП „Наисус“ у улици 
Кнегиње Љубице.
1. Средства из Буџета у износу од 62.899.000,00 динара и сопствени приходи  и 

примања у износу од  5.014.000,00 динара, планирају се према економској 
класификацији на четвртом нивоу, по програмском буџету, и то :
Раздео 3 Глава 3.5 Функција 820, Прогрaмска класификација 1201-0001 
Функционисање локалних установа културе

Расходи 2014 2015

позиц
кон опис Буџет

Сопст.ср
. Укупно Буџет

Сопст.с
р. Укупно

150
4110 Плате и додаци запослених 43,001,000.00 700,000.00 43,701,000.00 37,886,000.00 700,000.00 38,586,000.00
4111 Плате и додаци запослених 43,001,000.00 700,000.00 43,701,000.00 37,886,000.00 700,000.00 38,586,000.00

151

4120 Социј доп.на терет послод. 7,697,000.00 125,000.00 7,822,000.00 6,781,000.00 125,000.00 6,906,000.00
4121 Допринос за ПИО 4,730,000.00 77,000.00 4,807,000.00 4,546,000.00 77,000.00 4,623,000.00
4122 Допринос за здравств.зашт. 2,645,000.00 43,000.00 2,688,000.00 1,951,000.00 43,000.00 1,994,000.00
4123 Доп.за незапосленост 322,000.00 5,000.00 327,000.00 284,000.00 5,000.00 289,000.00

152
4130 Накнаде у натури 2,121,000.00 200,000.00 2,321,000.00 2,200,000.00 200,000.00 2,400,000.00
4131 Накнаде у натури 2,121,000.00 200,000.00 2,321,000.00 2,200,000.00 200,000.00 2,400,000.00

153
4140 Социјална дав.запосленима 200,000.00 101,000.00 301,000.00 1,678,000.00 101,000.00 1,779,000.00
4143 Отпремнине и помоћи 200,000.00 1,000.00 201,000.00 1,678,000.00 1,000.00 1,679,000.00
4145 Солидарна помоћ запосленима 0.00 100,000.00 100,000.00  100,000.00 100,000.00
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4150 Накнаде трошк.запосленима 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00
4151 Накнаде трошкова запосленима 0.00 150,000.00 150,000.00  150,000.00 150,000.00
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4160 Награде запосленима 190,000.00 1,000.00 191,000.00 790,000.00 1,000.00 791,000.00
4160 Награде запосленима 190,000.00 1,000.00 191,000.00 790,000.00 1,000.00 791,000.00
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4210 Стални трошкови 3,200,000.00 710,000.00 3,910,000.00 3,850,000.00 532,000.00 4,382,000.00
4211 платни промет 105,000.00 190,000.00 295,000.00 108,000.00 101,000.00 209,000.00
4212 енергетске услуге 2,505,000.00 0.00 2,505,000.00 3,342,000.00 1,000.00 3,343,000.00
4213 комуналне услуге 150,000.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 250,000.00
4214 услуге комуникација 200,000.00 250,000.00 450,000.00 50,000.00 300,000.00 350,000.00
4215 услуге осигурања 140,000.00 20,000.00 160,000.00 100,000.00 20,000.00 120,000.00
4216 трошкови закупа 100,000.00 150,000.00 250,000.00 100,000.00 10,000.00 110,000.00
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4220 Трошкови путовања 120,000.00 800,000.00 920,000.00 110,000.00 220,000.00 330,000.00
4221 Трошк.путов. у земљи 120,000.00 300,000.00 420,000.00 90,000.00 150,000.00 240,000.00
4222 Трошк. сл. путовања у иностр  450,000.00 450,000.00  20,000.00 20,000.00

4229
Остали трошк.транспорта 01 0.00 50,000.00 50,000.00  50,000.00 50,000.00

Остали трошк.транспорта 15   0.00 20,000.00  20,000.00
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4230 Услуге по уговору 1,030,000.00 2,323,000.00 3,353,000.00 700,000.00 670,000.00 1,370,000.00
4231 Административне услуге  50,000.00 50,000.00  20,000.00 20,000.00
4232 Компјутерске услуге  100,000.00 100,000.00  20,000.00 20,000.00
4233 услуге образовања запослених  50,000.00 50,000.00  30,000.00 30,000.00

4234
услуге информисања 01 980,000.00 1,088,000.00 2,068,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00

услуге информисања 15    250,000.00  250,000.00
4236 услуге за домаћинство и угост. 20,000.00 80,000.00 100,000.00 20,000.00 80,000.00 100,000.00
4237 репрезентација 20,000.00 893,000.00 913,000.00 20,000.00 70,000.00 90,000.00
4239 остале опште услуге 10,000.00 62,000.00 72,000.00 10,000.00 50,000.00 60,000.00
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4240 Специјализоване услуге 1,483,000.00 4,150,000.00 5,633,000.00 1,950,000.00 360,000.00 2,310,000.00

4242
Услуге културе 01 485,000.00 4,090,000.00 4,575,000.00 400,000.00 300,000.00 700,000.00
Услуге културе 15 928,000.00  928,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

4243 Медицинске услуге 0.00 20,000.00 20,000.00  30,000.00 30,000.00
4245 Услуге одржав.зел.површина 70,000.00 30,000.00 100,000.00 50,000.00 20,000.00 70,000.00
4246 Геодетске услуге  5,000.00 5,000.00  5,000.00 5,000.00
4249 Остале спец.услуге  5,000.00 5,000.00  5,000.00 5,000.00
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4250 Текуће попр. и одржавања 310,000.00 200,000.00 510,000.00 260,000.00 200,000.00 460,000.00
4251 одржавање зграда 200,000.00 100,000.00 300,000.00 160,000.00 100,000.00 260,000.00
4252 одржавање опреме 110,000.00 100,000.00 210,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00
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4260 Материјал 575,000.00 890,000.00 1,465,000.00 1,320,000.00 770,000.00 2,090,000.00
4261 администрат материјал 01 192,000.00 200,000.00 392,000.00 250,000.00 200,000.00 450,000.00
4263 материјал за образовање кадра  170,000.00 170,000.00  170,000.00 170,000.00
4264 материјал за саобраћај 110,000.00 250,000.00 360,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00

4266 
материјал за културу 01 203,000.00 100,000.00 303,000.00 80,000.00 100,000.00 180,000.00
материјал за културу 15    820,000.00  820,000.00

4268 материјал за домаћинство 70,000.00 50,000.00 120,000.00 70,000.00 100,000.00 170,000.00
4269 Материјал за посебне намене  120,000.00 120,000.00  100,000.00 100,000.00
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4650 Остале донације и трансфери 0.00 0.00 0.00 3,884,000.00 0.00 3,884,000.00
4651 Остале донације и трансфери 0.00 0.00 0.00 3,884,000.00  3,884,000.00
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4820 Порези, таксе и казне 0.00 62,000.00 62,000.00 0.00 62,000.00 62,000.00
4822 Обавезне таксе 0.00 62,000.00 62,000.00  62,000.00 62,000.00
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4830 Новч казне и пен. по реш. суд 1,200,000.00 1,000.00 1,201,000.00 200,000.00 1,000.00 201,000.00
4831 Новчане казне 1,200,000.00 1,000.00 1,201,000.00 200,000.00 1,000.00 201,000.00

Свега класа 4: 61,127,000.00 10,413,000.00 71,540,000.00 61,609,000.00 4,092,000.00 65,701,000.00
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5110 Капитално одржав. зграда 7,500,000.00 1,000.00 7,501,000.00 200,000.00 2,000.00 202,000.00
5113 Капитално одржавање зграда 7,300,000.00 1,000.00 7,301,000.00  1,000.00 1,000.00
5114 Пројектно планирање 200,000.00  200,000.00 200,000.00 1,000.00 201,000.00
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5120 Машине и опрема 5,632,000.00 3,794,000.00 9,426,000.00 1,090,000.00 320,000.00 1,410,000.00
5121 Опрема за саобраћај   0.00   0.00
5122 административна опрема 01 4,726,000.00 3,544,000.00 8,270,000.00 665,000.00 100,000.00 765,000.00
5126 опрема за културу  01 462,000.00 200,000.00 662,000.00  200,000.00 200,000.00
5126 опрема за културу  15 444,000.00  444,000.00 425,000.00 0.00 425,000.00
5128 опрема за јавну безбедност   0.00   0.00
5129 опрема за произв,мотор,неп  50,000.00 50,000.00  20,000.00 20,000.00
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5150 Нематеријална имовина 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00
5152 Музејски експон. и књиге  100,000.00 100,000.00  100,000.00 100,000.00

Набавка основних средстава: 13,132,000.00 3,895,000.00 17,027,000.00 1,290,000.00 422,000.00 1,712,000.00
172 5231 Набав. робе за даљу продају  500,000.00 500,000.00  500,000.00 500,000.00

укупно : 74,259,000.00 14,808,000.00 89,067,000.00 62,899,000.00 5,014,000.00 67,913,000.00

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених. При 
одређивању потребних средстава пошло се од броја запослених, важеће цене рада 



помножене са припадајућим коефицијентима, увећаним за минули рад и ноћни рад. 
Планирани број запослених у 2015.години биће мањи у односу на 2014. годину, 
односно 62 стално запослена и једно именовано лице (директор), у односу на 2014. 
годину у којој је било шездесет пет радника (64+1). Зарaде ће бити кориговане у 
складу са Законом о раду(минули рад) и у складу са најновијим мерама Владе за 
економску консолидацију. Плате су у 2015. години смањене за 2,5% у односу на 2014. 
годину, због планираног смањења броја запослених за 5%. Зато смо узели да ће у 
2015. години бити потребно за 12 зарада 37.886.000,00 динара из буџета Града. 
Сопствена средстваi за исплату зарада у износу од 700.000,00 динара, Музеј ће 
користити за исплату разлика у зарадама за ангажоване раднике, као и за покривање 
сезонских осцилација, које настају због исплата зарада за рад на дан државних 
празника и ангажовање за прековремени рад, што буџет Града до сада није 
финансирао и за покриће ангажовања радника у сезони када се за то укаже 
неопходна потреба.  Морамо да напоменемо да због смањења по ребалансу из 
октобра 2014. године Народни музеј није имао довољно средстава за исплату зарада,
тако да није исплаћена цела окончана зарада за новембар, већ само две аконтације. 
С обзиром, да је буџет за 2015. рађен на бази ребаланса из октобра 2014. године, то 
значи да за 2015. годину поново неће бити довољно средстава за исплату 12 зарада. 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси. Износ је добијен на 
основу претходне економске клафикације и износи  17,9% претходне економске 
класификације, односно, 6.781.000,00 динара из буџета и 125.000,00 динара из 
сопствених средстава..

Економска класификација 413 – Накнаде у натури. До сада су на име превоза
измирене обавезе закључно са јулом 2013. године, и за период септембар – 
децембар 2014. године. Да би се у 2015. години измириле све заостале обавезе и 
обавезе које ће настати у 2015. години потребно је 2.627.000,00 динара за исплату 
Прве зоне за 61 радника, колико ће их бити у наредној години. С обзиром, да је музеју
додељено 2.200.000,00 динара остаће неизмирена дуговања, која ће бити пренешена
у наредну годину, или ће се обезбедити средства по ребалансу. Сопствена средства 
биће употребљена за исплату разлике у цени између прве зоне (колико се плаћа из 
буџета) и осталих зона, колико је стварно потребно.
Са ове класификације биће исплаћени и поклон пакетићи за децу запошљених у 
износу од 50.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Са ове 
позиције биће исплаћена отпремнина за четири радника у износу од 1.678.000,00 
динара, за планирано смањење броја радника, и са сопствених средставапланирано 
је 1.000,00 динара за евентуални непланирани одлазак радника у пензију и 
100.000,00 динара за помоћ радницима у случају болести по потреби (процена на 
основу претходних година).

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова запосленима. Планирана
је исплата превоза радницима у августу 2015. године и исплата других трошкова у 
износу од 150.000,00 динара из сопствених средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима. Планирана је исплата
јубиларних награда за седам радника и то четворо за навршених 20 година (Грујић 
Јелена, Ђорђевић Славица, Станковић Виолета и Татјана Трајковић Филиповић) и 



троје за навршених 30 година (Банићевић Биљана, Николић Љубиша и Спасић 
Ненад) у укупном износу од 790.000,00 динара, из буџета. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови. Трошкови на овој позицији
су обрачунати у складу са дуговањима у 2014. години, и на бази процена стварних 
потреба Музеја.

Трошкови платног промета базирани су на стварним потребама који проистичу 
из искуства акумулираног у претходним годинама. Већ сада они износе преко 
140.000,00 динара (на дан 24.12. 2014. године). Препоруке из Упутства Музеј 
углавном поштује (плате се углавном уплаћују збирно), али са друге стране није 
могуће пустити налоге за плате пре 11,00 сати кад се оне са буџета преносе 
непосредно пре 13,00 сати или често пута и после 13,00 сати. За ову намену 
планирано је 108.000,00 из буџета и 101.000,00 динара из сопствених средстава. 

Трошкови енергије. У 2015. годину Музеј ће ући са пренетим обавезама за стари
дуг у износу од 136.000,00 динара и новим дугом у износу од 250.000,00 динара, што 
са процењеном потрошњом у првих 11 месеци наредне године, 900.000,00 динара 
(без повећањацена), треба да износи 1.286.000,00 динара . Даљинско грејање је 
измирено закључно за месец август 2013 године. Обавезе за даљинско грејање 
износиће на крају 2014.године 1.550.000,00 динара. Без повећања цена за даљинско 
грејање у 2015. години биће потребно 1.266.000,00 динара. Укупно ће у 2015. години 
бити потребно 2.816.000,00 динара. Тако би за енергетске услуге укупно било 
потребно 3.352.000,00 динара. Буџетом је опредељено 3.342.000,00 динара, што би 
требало да буде довољно.

Од планираних 150.000,00 динара у 2014. години пренето је на име комуналних 
услуга 110.287,79 динара за измирење рачуна ЈКП „Наисус“ 67.107,97 динара и за 
измирење рачуна ЈКП „Медијана“43.179,82 динара. Рачуни за воду измирени су 
закључно са августом 2013. године, и за период јун 2014. - октобар 2014. године. 
Дуговања за воду износе 63.993,97 динара.За изношење смећа су потписани 
споразуми о поравнању на основу којих је Музеј исплатио дуговања из ранијих 
година, а за првих шест месеци је потписан репрограм. Народни музеј је из 
сопствених средстава измирио све обавезе према ЈКП Обједињена наплата. за 
комуналне  трошкове планирано је 150.000,00 динара из буџета и 100.000 динара из 
сопствених средстава. 

За услуге комуникација пренето је у 2014. години само 19.016,00 динара из 
буџета Града. Сви трошкови су измирени из сопствених средстава. 

Трошкови осигурања се планирају у истом износу као и претходне године. Из 
буџета Града нису пренета средства за осигурање ни за 2013. годину ни за 2014. 
годину до данашњег дана. Уз претпоставку да ће обавезе буџета бити измирене до 
краја године планирана средства биће довољна за наредну годину. 

Трошкови закупа намењени су за закуп куће за смештај археолога који 
ископавају на Хумској Чуки и за закуп места за линковску антену. 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања. У 2014. години за ову 
намену није пренето ни динара из буџета Града.  За 2015. годину планирано је мање 
средстава са ове позиције, од чега се део односи на пројекте које је финансирало 
Министарство културе у претходним годинама, а која нису реализована. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору.



У оквиру пројекта „Сређивање меморијалног комплекса 12. Фебруар“ планира 
се износ од 40.000,00 динара из извора 07 за услуге превођења.

У 2015. години планира се штампа следећих издања:
1. ЗборникНародног музеја, у коме ће бити представљени радови стручњака из 

Народног музеја у Нишу као и других музејских и сродних установа;
2. Приређивање и припрема фототипског издања - Скица за Зону Замфирову 

(репродукција оригиналног рукописа, транскрипт рукописа, илустрације, 
поговор).

3. Иван Митић, Бекства из логора на Црвеном крсту
4. Татјана Трајковић Филиповић, Необјављени материјал ранијих истраживања 

са локалитета Бубањ
5. Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту (превод на руски)
6. Марина Влаисављевић, Ћеле кула (превод на енглески,руски)
7. Сабрана дела Бранка Миљковића ( у сарадњи са НКЦ-ом, Народном 

библиотеком „ Стеван Сремац '' и Филозофским факултетом из Ниша)
За штампу ових публикација биће потребно 400.000,00 динара. Ово би се 

финансирало из извора 01. Такође већ је сада јасно да до краја године неће бити 
завршени одређени пројекти па треба предвидети из извора 15 средства за следеће 
намене: „Изложба Књижевно-меморијална поставка Бранко Миљковић и Стеван 
Сремац, оставина српском народу“- израда пропагандног материјала и водича на 
више језика 150.000,00 динара, „Ниш у сликама - дигитализација визуелне 
документације, 1. Фаза“ – припрема за штампу и штампа материјала за семинар 
50.000,00 динара; „80 година живота Народног музеја у Нишу (1933-2013)“, припрема 
за штампу и штампа дигиталног каталога изложбе 50.000,00 динара. Укупно 
250.000,00 динара. 
 Из сопствених средстава је опредељено 400.000,00 динара за репринт постојећих 
публикација, које се налазе у продајним објектима Народног музеја Ниш.

Остале услуге: угоститељске, репрезентација и опште услуге задржане су на 
нивоу из претходне године.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. За услуге културе 
је планирано 400.000,00 динара из буџета и 300.000,00 динара из сопствених 
средстава. Средства из буџета намењена су за: ископавања на Хумској чуки, за 
организацију изложби у 2015. години: Фото изложбе о „Логору на Црвеном крсту“ и 
„Ниш у Другом светском рату“, као и за изложбу поводом Ноћи музеја. Сопствена 
средства намењена су за мониторинг над системима надзора у објектима Музеја. 
Како смо већ навели, због тога што је извесно да одређени пројекти неће бити 
завршени у текућој години неопходно је да се планирају одређена средства из извора
15 у наредној години: Изложба „Књижевно-меморијална поставка Бранко Миљковић и
Стеван Сремац, оставина српском народу“- конзервација са превозом 80.000,00 
динара, „Заштита и презентација културног добра на примеру мозаика из виле са 
конхама са археолошког налазишта Медијана, конзервација мозаика 1.000.000,00 
динара (аванс у 2014. години), „Ниш у сликама - дигитализација визуелне 
документације, 1. Фаза“ – дигитализација визуелне документације 100.000,00 динара, 
„80 година живота Народног музеја у Нишу (1933-2013)“, Формирање базе података 
најважнијих музејских експоната 200.000,00 динара и Креирање интернет 



презентације пројекта "80 година живота Народног музеја“. 50.000,00 динара. У 
оквиру пројекта „Археолошки парк Медијана“ добијена су средства од стране 
Министарства културе (налазе се на рачуну Народног музеја Ниш) у износу од 
300.000,00 динара за израду осветљења и специјалних ефеката (100.000,00 динара) 
и израду видео презентације (200.000,00 динара)

За редовни годишњи преглед радника планирана су оквиру медицинских услуга 
сопствена средства у износу од 30.000,00 динара.

За одржавање зелених површина (односи се на археолошко налазиште 
,,Медијана''), планирано је 50.000,00 динара из буџета и 20.000,00 динара из 
сопствених средстава.

За геодетске услуге планирано је из сопствених средстава 5.000,00 динара, и за
остале специјализоване услуге 5.000,00 динара.

Економска класификација 425 -Текуће поправке и одржавања.Текуће 
поправке планиране су у износу од 160.000,00 динара из буџета и 100.000,00 динара 
из сопствених средстава, за: редовно одржавање (молерски радови, столарски 
радови, замена сијалица, водоинсталатерски радови, браварски и остали радови 
радови, чишћење хоризонталних олука и лимарски радови) и за отклањање 
непредвиђених кварова и штета који се могу десити у току године. У оквиру пројекта 
„Сређивање меморијалног комплекса 12. Фебруар“ планира се износ од 200.000,00 
динара из извора 07 за текуће поправку електричне инсталације у Логору на Црвеном
Крсту.

Текуће поправке и одржавање опреме планиране су у износу од 100.000,00 
динара из буџета и 100.000,00 динара из сопствених средстава, за: редовно 
одржавање клима уређаја у Синагоги и службеног аутомобила и непредвиђене 
кварове који се могу десити на опреми у току године.

Економска класификација 426 – Материјал. За административни материјал је 
планирано 250.000,00 динара из буџета и 200.000,00 динара из сопствених 
средстава. Ова средства намењена су за набавку канцеларијског материјала, ХТЗ 
опреме и цвеће и зеленило. 

За материјал за образовање кадра планирано је 170.000,00 динара за набавку 
стручне литературе (Параграф, Рачуноводствена пракса, итд).

За материјал за саобраћај планирано је 100.000,00 динара из буџета и 
100.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку горива за службено возило, 
као и других средстава за потребе службеног возила (течност за ветробран, 
антифриз, итд). Са ове позиције плаћају се и рачуни за гориво за косачицу која се 
користи на Медијани.

Материјал за културу, планирано је 80.000,00 динара из извора 01и 820.000,00 
динара из извора 15, док је 100.000,00 динара планирано из сопствених средстава, за
набавку, различитих материјала који се користе у конзервацији, за паковање 
предмета у збиркама, за израду сценографије за изложбе и слично.

Материјал за одржавање хигијене, планирано је 70.000,00 динара из буџета и 
100.000,00 динара из сопствених средстава. Из ових средстава набављају се 
хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјали
за одржавање хигијене.

За набавку ситног инвентара, алата и материјала за посебне намене планирано 



је 100.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку различитих алата за 
потребе одељења за конзервацију и препарацију, столарску радионицу, техничку 
службу и слично.

Економска класификација 465 - Остале донације и дотације. Планирана су 
средства која се по Закону и подзаконским актима, којима је регулисано  умањење 
основица за исплату зарада, уплаћују на посебан рачун републичког буџета. 

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне. На овој 
позицији планирано је 62.000,00 динара из сопствених средстава за регистрацију 
моторних возила, за плаћање судских такси и остале потребе које се могу јавити у 
току године..

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова. За сада се не види јасно за шта ће конкретно бити употребљена ова 
средства, али искуство говори да ће бити потребна..  

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. За капитално
одржавање зграда планирано је у 2015. години 1.000,00 динара из сопствених 
средстава.

За пројектно планирање планирано је у наредној години 200.000,00 динара из 
буџета за:

Пројекат уређења ентеријера собе „Б.Миљковић, С.Сремац“
Економска класификација 512 – Машине и опрема.
За набавку административне опреме планирано је 665.000,00 динара из буџета 

и 100.000,00 динара из сопствених средстава за набавку канцеларијских столова, 
столица, полице, електронске и рачунарске опреме,металних ормара и свичева за 
интернет конекцију.Народни музеј је у претходним годинама добијао средства од 
Министарства културе за реализацију одређених програма. Средства су уплаћивана  
на рачун буџета, а одатле је требало да буду дистрибуирана Народном музеју. Из 
одређених разлога средства нису пребачена тако да је остало да се у 2015. години 
средства пребаце како би се пројекти финализовали. С обзиром да се ради о 
пројектима из 2013. године и раније, средства су планирана у оквиру извора 01, а 
односе се на пројекте: „Пројекциона сала 12.фебруар“ 45.000,00 динара; 
„Мултимедијална поставка у Логору на Црвеном Крсту“ 67.000,00 динара; „Ризница 
Ниша“ 45.000,00 динара (за ова средства поднет је захтев на износ од 157.050,00 
динара, у 2014. години али није измирен.); „Касноантичка некропола у Јагодин мали 
198.500,00 динара; „Ниш у сликама“ 250.000,00 динара и „Историја мог дома“ 
59.000,00 динара.

  У оквиру пројекта „Археолошки парк Медијана“ добијена су средства од стране 
Министарства културе (налазе се на рачуну Народног музеја Ниш) у износу од 
448.000,00 динара за набавку опреме неопходне за видео и аудио презентацију (hard-
ver,touch screen, video bim, холограм и др.)

Опрема за културу планира се 425.000,00 динара из буџета из извора 15 
(„Спомен соба Б.Миљковић и С.Сремац“ за покретни стаклени зид и конзерваторски 
парочистач „Конзервација мозаика на Медијани) и 200.000,00 динара из сопствених 
средстава, за набавку: металних полица за смештај предмета у збиркама. У оквиру 
пројекта „Археолошки парк Медијана“ добијена су средства од стране Министарства 



културе (налазе се на рачуну Народног музеја Ниш) у износу од 400.000,00 динара за 
набавку витрина за поставку на Медијани.

За набавку опреме за производњу, уградне и непокретне опреме планирано је 
20.000,00 динара из сопствених средстава, за набавку опреме за производњу

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина. Планирано је у 
2015. години 100.000,00 динара из сопствених средстава. Ова средства намењена су 
за откуп предмета за збирке, набавку књига за библиотеку и куповину софтвера. 

*Реализација средстава на позицији 169,170 и 171 биће у складу са Прoграмом 
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину директног корисника 
Управе за културу. 

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају. Планирано је 
500.000,00 динара из сопствених средстава за набавку робе за даљу продају.

Народни музеј Ниш у овом тренутку спроводи више пројеката, које финансира 
Министарство културе РС. У зависности од степена завршености пројеката одредиће 
се колико је средстава још потребно у 2015. години из извора 15. Напомињемо да 
реализација ових пројеката иде јако споро јер буџетом за 2014. годину нису била 
предвиђена средства за завршетак пројеката, већ се чекало усвајање ребаланса.

 У Нишу, 26.12.2014. године,

Управни одбор 
Народни музеј Ниш

________________________
Небојша Радовановић



iИзраз „сопствена средства“ користимо из практичних разлога, иначе се ради о 
средствима насталим употребом јавних средстава


