
 
 
 

 
 

 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Народног музеја Ниш за 2011. годину 

 
II  Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Народног 

музеја Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Марица Максимовић, директор Народног музеја Ниш и Драган 
Станковић, председник Управног одбора Народног музеја Ниш. 
 
 
Број: 210-31/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 



 
 
 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)  
  Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  2011. 
године донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план  Народног 
музеја Ниш  за 2011. годину, 02 број 21/3-11, који је донео Управни одбор 
Установе, на седници одржаној 14.01.2011. године. 
  
 II Решење доставити: Народном музеју у Нишу, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт 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 
 
 

 Управни одбор Народног музеја  у Нишу, на основу члана 15 Одлуке о 
оснивању Установе, на седници одржаној 14.01.2011.године донео је  
Финансијски план  Народног музеја за 2011. годину, 02 број 21/3-11. 
 Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном 
износу од 50.912.000 динара од чега 46.844.000 динара из буџета Града и 
4.068.000 динара из сопствених прихода. 
 Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату 
накнада и социјалних давања за 59 запослених радника, плаћање сталних 
трошкова (струја, вода телефон, осигурање..), текуће поправке и одржавање, 
трошкове путовања и реализацију програма у складу са донетим Програмом 
рада. 
 У оквиру Финансијског плана, у делу који се односи на капитално 
улагање у зграде и опрему, дат је врло детаљан опис радова са потребним 
финансијским средствима, што представља потребе установе. Радови на 
зградама и објектима и набавка опреме биће реализовани у складу са 
Програмом капиталног улагања у нефинансијску имовину који доноси Управа 
за образовање, културу, омладину и спорт уз сагласност Градоначелника. 
 Финансијски план Народног музеја донет је у складу са Решењем о 
распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета, број 
9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града Ниша за 
2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт. 
 У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и 
спорт предлаже доношење Решења о давању сагласности на Финансијски 
план Народног музеја у Нишу за 2011.годину. 

 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
          
                                                                                                    НАЧЕЛНИК 
 

                      Ненад Гашевић 
 
 



 
 На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) и члана 13. 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке оснивању Народног музеја у Нишу, (Сл.лист 
Града Ниша, бр. 94/2010)  Управни одбор Народног музеја на седници одржаној 
14.01.2011. године, донео је 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
1. Средства из Буџета у износу од 46.844.000,00 динара и сопствени приходи  и 

примања у износу од 4.068.000,00 динара, планирају се према економској 
класификацији на четвртом нивоу, и то : 

 
 

Расходи Буџет  2011 
позиц.      2010 опис 2010 Буџет Сопст.ср. Укупно 

89 411000 Плате и додаци запослених 32,086,000  34,600,000 700,000 35,300,000 
411100 Плате и додаци запослених 32,086,000  34,600,000 700,000 35,300,000 

90 

412000 Социјални доп.на терет послод.   5,743,000  6,193,000 125,000 6,318,000 
412100 Допринос за ПИО   3,529,000  3,806,000 77,000 3,883,000 
412200 Допринос за здравств.зашт.   1,973,000  2,128,000 43,000 2,171,000 
412300 Доп.за незапосленост      241,000  259,000 5,000 264,000 

91 413000 Накнаде у натури        1,084,000 1,150,000 170,000 1,320,000 
413100 Накнаде у натури      1,084,000 1,150,000 170,000 1,320,000 

92 
414000 Социјална дав.запосленима      303,000  150,000 70,000 220,000 
414300 Отпремнине и помоћи      303,000  150,000 10,000 160,000 
414500 Солидарна помоћ запосленима    60,000 60,000 

95 

421000 Стални трошкови   2,359,000  2,400,000 502,000 2,902,000 
421100 платни промет      164,000  164,000 57,000 221,000 
421200 енергетске услуге   1,400,000  1,589,000 220,000 1,809,000 
421300 комуналне услуге      135,000  103,000 50,000 153,000 
421400 услуге комуникација      303,000  303,000 100,000 403,000 
421500 услуге осигурања      141,000  141,000 40,000 181,000 
421600 трошкови закупа      216,000  100,000 35,000 135,000 

96 

422000 Трошкови путовања      169,000  177,000 300,000 477,000 
422100 Трошк.путов. у земљи      169,000  177,000 200,000 377,000 
422200 Трошкови сл. путовања у иностр     50,000 50,000 
422900 Остали трошк.транспорта                  -      50,000 50,000 

97 

423000 Услуге по уговору      658,000  688,000 565,000 1,253,000 
423100 Административне услуге     15,000 15,000 
423200 Компјутерске услуге     25,000 25,000 
423300 услуге образовања запослених     50,000 50,000 
423400 услуге информисања      550,000  580,000 265,000 845,000 
423500 стручне услуге     10,000   10,000 
423600 услуге за домаћинство и угост.        43,000  43,000 70,000 113,000 
423700 репрезентација        43,000  43,000 80,000 123,000 
423900 остале опште услуге        22,000  22,000 50,000 72,000 

98 

424000 Специјализоване услуге      950,000  705,000 301,000 1,006,000 
424200 Услуге културе      850,000  610,000 211,000 821,000 
424300 Медицинске услуге     30,000 30,000 
424500 Услуге одржав.зел.површина      100,000  95,000 50,000 145,000 
424600 Геодетске услуге      5,000 10.000 
424900 Остале спец.услуге     5,000 5,000 

99 
425000 Текуће поправке и одржавања      250,000  261,000 30,000 291,000 
425100 одржавање зграда      200,000  201,000 20,000 221,000 
425200 одржавање опреме        50,000  60,000 10,000 70,000 

100 

426000 Материјал      550,000  520,000 525,000 1,045,000 
426100 административни материјал      220,000  200,000 150,000 350,000 
426300 материјал за образовање кадра     170,000 170,000 
426400 материјал за саобраћај      115,000  110,000 50,000 160,000 
426600 материјал за културу      140,000  140,000 20,000 160,000 
426800 материјал за домаћинство        75,000  70,000 50,000 120,000 
426900 Материјал за посебне намене     85,000 85,000 

103 
482000 Порези, таксе и казне  0 50,000 50,000 
482300 Обавезне таксе    30,000 30,000 
482400 Новчане казне    20,000 20,000 



Свега класа 4: 44,152,000 46,844,000 3,338,000 50,182,000   

105 
511000 Капитално одржав. зграда   4,092,000  0 70,000 70,000 
511300 Капитално одржавање зграда   2,491,000    50,000 50,000 
511400 Пројектно планирање   1,601,000    20,000 20,000 

106 

512000 Машине и опрема      800,000  0 130,000 130,000 
512100 Опрема за саобраћај                  -        0 
512200 административна опрема                  -      80,000 80,000 
512600 опрема за културу      800,000    25,000 25,000 
512900 опрема за произв,мотор,неп     25,000 25,000 

107 513000 Остала основна средства      100,000  0 30,000 30,000 
513200 Музејски експон. и књиге      100,000    30,000 30,000 

Свега класа 5:   4,992,000  0 230,000 230.000 
108   Набавка робе за даљу продају    500,000 500,000 

укупно : 49,144,000  46,844,000 4,068,000 50,912,000 

 
Поред наведених средстава Народни музеј у Нишу има на свом рачуну за буџетска 
средства 840-537664-52 пренешена средства Министарства културе за реализацију 
пројекта Припрема изложбе у арлу под радним називом ,,Античко наслеђе на тлу 
Србије'', јесен 2010. године и припрема изложбе поводом обележавања 1700 година 
Миланског едикта, 2013. године. Ова средства ће бити утрошена за услуге културе 
(завршетак израде реплика и припрема документације за конзервацију и 
презентацију фресака и мозаика) 

1. ЗАРАДЕ: 
 Обрачун зарада урађен је за 111/2 плата за 59 радника на нивоу одобрене 
месечне масе зарада у 2009. Години, увећаној за планирани раст зарада у јануару за 
2%, априлу за 3,4% и октобру за 2,5%. Тако је за зараде планирано из буџета 
34.600.000,00 динара.Плате из сопствених средстава планиране су у износу од 
700.000,00 динара. 

2. СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 
Социјални доприноси обрачунати су на бази планираних зарада и планираних 

стопа: 
• Допринос за ПИО – 11% 
• Допринос за здравствено осигурање – 6,15% 
• Допринос за случај незапослености – 0,75% 
3. НАКНАДЕ У НАТУРИ 

Конто 413 – Планирана су давања из буџета за куповину маркица за превоз за 
11 месеци у износу од 1.150.000,00 динара, а из сопствених средстава 170.000,00 
динара за разлику између прве и друге зоне и куповину дечијих пакетића. 

4. СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА: 
 Конто 414 – Социјална давања запосленима, планирано је, 150.000,00 
динара из буџета и 70.000,00 динара из сопствених средстава. Конто 4143 – 
Отпремнине и помоћи, планиран је у износу од 150.000,00 динара из буџета, и 
10.000,00 динара из сопствених средстава, за исплату отпремнине радника, који је 
отишао у пензију 30.12.2010. године. Конто 4145 – Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, планирано је 
60.000,00 динара из сопствених средстава за непредвиђене ситуације у току 2011. 
године. 

5. СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
 Конто 421 – Стални трошкови, планирано је 2.400.000,00 динара из 
буџета и 505.000,00 динара из сопствених прихода. Акценат у расподели средстава 
стављен је на трошкове енергије јер се за ову намену перманентно јавља мањак 
средстава, док су средства за услуге комуникације рационалисан а у односу на 
претходне године. За трошкове платног промета планирано је 164.000,00 динара из 
буџета и 57.000,00 динара из сопствених прихода за промет који се одвија на рачуну 
840-537668-40.  Енергетске услуге (електрична енергија и даљинско грејање) 



планирано је 1.589.000,00 динара из буџета и 220.000,00 динара из сопствених 
средстава. Да ли ће ова средства бити довољна у највећем зависи од повећања 
цене електричне енергије, које је најављено. Средства из буџета у износу од 
103.000,00 динара, намењена су за покриће рачуна ЈКП ,,Медијана'', ЈКП ,,Наисус'', 
накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и других комуналних такси, 
а средства у износу од 50.000,00 динара из сопствених средстава намењена су 
изнајмљивању контејнера ЈКП ,,Медијана'' за чишћење објеката ,,Медијана'' и ,,Логор 
на Црвеном Крсту'', за ангажовање радника преко омладинске задруге, као и за 
недостајућа средства из буџета за ову намену. Услуге комуникација планиране су у 
износу од 303.000,00 динара из буџета и100.000,00 динара из сопствених средстава, 
јер су средства из буџета недовољна за покриће трошкова фиксне телефоније 
(Музеј има 11 бројева од којих два нису у функцији, плаћа се само претплата), 
интернета и трошкове доставе, који су доста високи због размене коју Музеј обавља 
са осталим музејима (размена каталога, зборника, итд.), као и за покриће трошкова 
мобилног телефона који буџет не финансира. За услуге осигурања предвиђено је 
141.000,00 динара из буџета, за осигурање имовине и 40.000,00 динара из 
сопствених средстава за осиуграња упошљеника и осигурање изложби. За трошкове 
закупа 100.000,00 динара из буџета, што се односи на закуп куће за смештај екипе за 
ископавања на Бубњу, и 35.000,00 динара из сопствених средстава за закуп 
простора за антену линка на ТПЦ ,,Калча'' и апарата за воду. 

6. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
Конто 422 – Трошкови путовања, планирано је 177.000,00 динара из буџета  

и 300.000,00 динара из сопствених прихода. Средства из сопствених прихода 
планирана су за путовања у земљи 200.000,00 динара, и за путовања у иностранство 
50.000,00 динара, и за остале трошкове транспорта 50.000,00 динара. Трошкови 
путовања односе се како на запослене у Музеју, тако и на спољне сараднике, који 
добровољно без надокнаде учествују у пројектима Музеја. 

7. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
 Конто 423 – Услуге по уговору, планирано је 688.000,00 динара из 
буџета. Планирана су и сопствена средства у износу 565.000,00 динара. За 
административне услуге (конто 4231) планирано је 15.000,00 динара из сопствених 
средстава, за трошкове ангажовања војника на цивилном служењу војног рока. За 
конто 4232 - Компјутерске услуге планирано је 25.000, динара из сопствених 
средстава, за годишње одржавање софтвера за вођење књиговодствених послова. 
Конто 4233 – Услуге образовања запослених планирано је 50.000,00 динара из 
сопствених средстава. Ова средства намењена су за полагање стручног испита за 
стицање звања ,,виши кустос''и  ,,кустос'', као и за учествовање на семинарима, 
радионицама и сл. Конто 4234 – Услуге информисања планирано је 580.000,00 
динара из буџета и 265.000,00 динара из сопствених средстава.Утрошак средстава 
на овој позицији у много чему ће зависити од тога како ће бити сагледана средства 
Министарства културе која су у 2010. години остала неутрошена на рачуну буџета 
Града. Уколико се ова средства не враћају Министарству културе већ се преносе и у 
2011. годину, онда би наведеним средствима требало додати и 250.000,00 динара 
неутрошених средстава из 2010. Године, за штампу каталога за изложбу ,,Слике 
прошлости Петра М. Аранђеловића, дворског фотографа'' који је само и делимично 
одштампан 23.12.2010. године на дан отварања изложбе тако да није било ни 
теоретских могућности да се ова средства повуку у 2010. години. У 2010. години 
требало је да буде одштампан и Зборник бр. 18, али због ребаланса из октобра 
2010. године није било средстава за штампу. Да не би изгубио статус периодичне 
публикације неопходно је да овај зборник буде одштампан као двоброј у 2011. 
години до 01.04.2011. године. Поред зборника, из буџета би требало и да се 
одштампају: водич ,,Тврђава'', ,,Сећање на логор'', Наде Станисављевић, и постери 



за Ноћи музеја. Из сопствених средстава требало да се наодкнади разлика у цени 
коштања у односу на средства Министарства културе (односно, цео износ уколико 
средства Министарства културе буду враћена 31.12.2010. године), и репринти 
постојећих издања. Конто 4235 – Остале стручне услуге, планирано је 10.000,00 
динара из сопствених средстава. Конто 4236 – услуге за домаћинство и 
угоститељство планирано је 43.000,00 динара из буџета и 70.000,00 динара из 
сопствених средстава. Угоститељске услуге првенствено се користе приликом 
организовања гостујућих изложби и посета музеју значајнијих личности из других 
градова, као и приликом отварања изложби наших аутора. Исти је случај и са контом 
4237 – Услуге репрезентације, за шта је намењено 43.000,00 из буџета и 80.000,00 
динара из сопствених средстава (кафа, чај, сокови, итд.). Конто 4239 – Остале опште 
услуге, планирано је 22.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из 
сопствених средстава. Ова средства намењена су превасходно за 
услуге израде кутија, фотокопирања, нарезивање кључева (Музеј има 
изузетно велики број брава и катанаца, тако да ово није безначајна 
ставка) и слично. 
 

8. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
 Конто 424 – Специјализоване услуге планирано је 705.000,00 динара 
из буџета и 301.000,00 динара из сопствених средстава. Конто 4242 – Услуге 
културе, планирано је 610.000,00 динара из буџета и 211.000,00 динара из 
сопствених средстава. Услуге културе односе се на наставак теренских 
истраживања на локалитету ,,Бубањ'', мониторинг над системом обезбеђења који 
врши предузеће ,,G4S'' из Београда, исцртавање предмета за збирку средњи век, 
,плаћање гостујућих изложби, израда легенди на енглеском за археолошку поставку, 
конзервацију слика, конзервацију старих и ретких књига, израду фотографија, нових 
сувенира и слично. Конто 4243 – Медицинске услуге планирано је 26.000,00 динара 
из сопствених средстава за редовне годишње систематске прегледе радника 
обезбеђења и конзерваторске и препараторске службе. Конто 4245 – услуге 
одржавања националних паркова и зелених површина, планирано је 95.000,00 
динара из буџета и 50.000,00 динара из сопствених средстава. Ова средства 
намењена су за редовно одржавање комплекса ,,Медијана'', који се простире на 26 
ха, где се сезонски ангажује радник за кошење зелених површина и чишћење жбуња, 
као и повремено преко зиме за чишћење снега и надзор над објектом. Конто 4246 – 
Геодетске услуге, планирано је за рашчишћавање имовинских односа на плацу 
објекта Синагога, 5.000,00 динара из сопствених средстава. Конто 4249 – Остале 
специјализоване услуге, планирано је 5.000,00 динара за преглед ПП апарата и 
друге специјализоване услуге. 

9. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 
 Конто 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 261.000,00 
динара из буџета и 30.000,00 динара из сопствених средстава. Конто 4251 – Текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, планирано је 201.000,00 динара из буџета 
и 20.000,00 динара из сопствених средстава. Средства су намењена за: кречење 
просторија, поправку грејања у библиотеци, канцеларијама правне службе и 
документације, за ,,Ниш стан'' за редовно одржавање објеката у тврђави, чишћење 
хоризонталних олука, замену сијалица и остале непредвиђене поправке у току 
године. Конто 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме, планирано је 60.000,00 
динара из буџета и 10.000,00 динара из сопствених прихода. Средства су намењена 
за редовна сервисирања опреме и различите непредвиђене кварове на опреми, који 
могу настати у току године. 

10.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 



 Конто 426 – Трошкови материјала, планирано је 520.000,00 динара из 
буџета и 525.000,00 динара из сопствених средстава. Конто 4261 – Канцеларијски 
материјал, планирано је 200.000,00 динара из буџета и 150.000,00 динара из 
сопствених средстава. Ова средства намењена су за набавку канцеларијског 
материјал (папир, тонери, итд.), цвећа за уређење дворишта и средстава ХТЗ 
(заштитне рукавице, заштитне маске, заштитна одећа и обућа и прибор за прву 
помоћ, у складу са Правилником о ХТЗ, усвојеном на Управном одбору Народног 
музеја. Конто 4263 – Материјал за образовање кадра, планирано је 170.000,00 
динара из сопствених средстава за редовну годишњу претплату на службени 
гласник, литературу за финансије и рачуноводство и стручне часописе за потребе 
кустоса. Конто 4264 – Материјал за саобраћај, планирано је 110.000,00 динара из 
буџета и 50.000,00 динара из сопствених средстава за набавку дизел горива, 
моторног уља и осталог материјала за возило Народног музеја. Конто 4266 – 
Материјал за културу, планирано је 140.000,00 динара из буџета и 20.000,00 динара 
из сопствених прихода. Средства су намењена за набавку материјала за паковање и 
адекватно чувањепредмета из збирки, материјала и хемикалија за конзерваторску и 
препараторску радионицу. Конто 4268 – Материјал за домаћинство, планирано је 
70.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из сопствених средстава. Средства 
су намењена за набавку средстава за одржавање хигијене у објектима Музеја. Конто 
4269 – материјал за посебне намене (алат и инвентар), планирано је 85.000,00 
динара из сопствених средстава за набавку различитог алата за потребе 
конзерваторске и столарске радионице и осталих служби Музеја. 

11.  ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ 
 Конто 428 – Порези, таксе и казне, планирано је 50.000,00 динара из 
сопствених прихода за регистрацију возила и друге непредвиђене таксе. 
       13.   ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
А) Капитално одржавање установа културе 
Буџетска средства: 

 
Приоритет – 1 

1.   Адаптац. и уређење ниша (арсенал) у Тврђави  400.000,00 дин. 
- Санац. и уређ. партера на јужној страни,  400.000,00 динара 

Приоритет – 2 
2.   Уређење екстеријера и ентеријера објекта Синагога 
         650.000,00 динара 
-  Уређење партера и израда ограде                       400.000,00 динара 
-  Радови у ентеријеру                100.000,00 динара 
-  Електрика                   100.000,00 динара. 

Приоритет – 3 
3.  Радови на простору Епиграфике (Н.Пашића)   1.430.000,00 динара 
- Надстрешница над атријумом и уређење простора атријума    
                                           1.200.000,00 динара, 
-  Измештање ,,смећарника'' у подрумски простор са пратећим радовима  
                              100.000,00 динара, 
-  Електрика                            130.000,00 динара 

Приоритет – 4 
3.  Радови на уређењу управне зграде музеја (све фазе)          
                                 9.020.000,00 динара 
I фаза 
- Реконструкција поткровног простора и адаптацију за активно коришћење,  
                                                               3.600.000,00 динара, 
-  Електрика                           360.000,00 динара, 



-  Водовод и канализација,        360.000,00 динара, 
II фаза 
-Санација задњег дела објекта од негативних утицаја подземних вода и капиларне 
влаге                                                       1.200.000,00 динара, 
-  Рестаурација фасаде и свих декоративних елемената,     
                                              3.000.000,00 динара, 
III фаза 

- Уређење дворишних површина                             500.000,00 динара, 
Укупно буџетска средства                                    11.500.000,00 динара 

• Сопствена средства: 
Приоритет – 1 

1. Израда надстрешнице у Логору                              50.000,00 динара 
 

УКУПНО КАПИТАЛ. ОДРЖ. ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА            11.550.000,00 динара 
 
Б) Пројектно планирање 
1.  Пројектовање и надзор уређења арсенала у Тврђави          
                                      65.000,00 динара 
2. Пројектовање и надзор уређења дворишног простора Синагоге        
                                                 65.000,00 динара 
3. Пројектовање и надзор уређења простора Епиграфике (Николе Пашића) 
                                                   250.000,00 динара 
4. Пројектовање и надзор комплетног уређења управне зграде музеја (М. 
Лешјанина)                                                         902.000,00 динара 
 
УКУПНО ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                   1.282.000,00 динара 
Сопствена средства                        20.000,00 динара 
- Инвеститорски трошкови                           20.000,00 динара.  

12.  КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 
 
А) Административна опрема 
Из средстава буџета планира се набавка следеће опреме: 
1.   Рачунарска опрема                                   110.000,00 дин. 
2.   Усисивач                   30.000,00 дин. 
3.   Сто канцеларијски,                          10.000,00 дин. 
4.   Столица, 1 ком.                   5.000,00 дин. 
5.  Метални ормар,2 ком.                           40.000,00 дин. 
Укупно:                                      195.000,00 дин 
Из сопствених средстава: 
1.   радни сто                     10.000,00 дин. 
2.   радна столица                              5.000,00 дин. 
3.   витрина                             10.000,00 дин. 
4.   конференцијски сто                           10.000,00 дин. 
5.   конференцијске столице, 8 ком                         32.000,00 дин. 
6.   покретни клима уређај                       13.000,00 дин. 
Укупно:                    80.000,00 дин. 
Б) Опрема за културу: 
Из средстава буџета 
1. Водена вакум пумпа и ексикатор                                30.000,00 дин 
2.Уређај за пречишћавање ваздуха                            60.000,00 дин 
3.Огласни панои на објектима                           300.000,00 дин 
4.Огласне табле са радним временима                           36.000,00 дин. 



5.Стубасте витрине за изложбу Б.Миљковић   40.000,00 дин. 
Укупно:                                466.000,00 дин 
Из сопствених средстава: 
1.  Фрижидер за конзервацију                                25.000,00 дин. 
Укупно:                             25.000,00 дин. 
В) Опрема за производњу, моторна, непокретна и покретна опрема 
Сопствена средства: 
1.  Бушилица ел.пнеуматска GBH2-26DRE                                25.000,00 дин. 
 
*Средства за капитална улагања биће усклађена са Планом капиталних 
улагања који доноси Управа за образовање, културу, омладину и спорт.  

 
13.  ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 

А) Из средстава буџета: 
-  Књиге за библиотеку                              30.000,00 дин. 
-  Откуп музејских предмета                                                 70.000,00 дин. 
Укупно:                              100.000,00 дин. 
Б) Из сопствених средстава: 
- Књиге за библиотеку                              20.000,00 дин. 
- Откуп музејских предмета                           10.000,00 дин. 
Укупно:                      30.000,00 дин. 
 

14.  РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 
Народни музеј у својим објектима: ,,Галерија старина у тврђави'' и ,,Ћеле Кула'' 

врши продају сувенира. С обзиром, да Музеј не израђује сувенире у сопственој 
режији, већ ангажује добављаче, планирано је да се из сопствених средстава за ову 
намену определи 500.000,00 динара. 

 
У 2011. години планиран је наставак теренских истраживања на локалитету 

,,Бубањ'', која се већ две године финансирају из средстава буџета Града. 
За 2011.годину планиран је наставак ископавања, која би се финансирала из 

следећих извора: 
-   Министарство културе РС                          652.000,00 

динара 
-   Буџет Града                             300.000,00 динара, 
    Укупно:                           952.000,00 динара. 
Средства су планирана за следеће намене: 
1. Смештај екипе                      100.000,00 динара 
2. Руковођење и орг.истраж.тер.радова                             109.000,00 динара 
3. Радови на ископавању арх. слојева                              377.000,00 динара 
4. Палеоботаничка анализа                             50.000,00 

дианра 
5. Палеозоолошка анализа                                   20.000,00 динара 
6. Анализа старости узорака C14                               200.000,00 динара 
7. Конзервација и рестаур.покрет.налаза                           60.000,00 

динара 
8. Фотоуслуге,транспорт налаза и екипе                                30.000,00 динара 
9. Друге услуге                                 6.000,00 

динара 
Укупно:                                      952.000,00 динара 
 



У 2011. години Народни музеј је конкурисао за више пројеката код Министарства 
културе Републике Србије: 
1. Изложба ,,Бранко Миљковић – поезија као судбина (из заоставштине), 

укупна вредност   725.000,00 динара 
Планирано је да се из министарства културе обезбеде средства у износу од 
615.000,00 динара за: 

- Штампање каталога                 300.000,00 динара 
- Израда ТВ спота и радио џингла                20.000,00 динара, 
- Наснимав. документ. филма на ДВД                         15.000,00 динара, 
- ЦД презентација изложбе                   5.000,00 динара, 
- Репродуковање и штампање фотографија са подлогама за за излагање 

                                       120.000,00 динара, 
- Пратећи програм изложбе (хонорари за три предавача)    

                                           50.000,00 динара, 
- Клирит табле                   10.000,00 динара, 
- Сарадник за дизајн поставке                           95.000,00 динара, 
Укупно:                   615.000,00 динара. 
Из сопствених средстава и из средстава буџета Града потребно је да се издвоји 
110.000,00 динара за: 
-  Набавку ДВД за наснимавање                            5.000,00 динара, 
- Набавку ЦД за наснимавање                            5.000,00 динара, 
- Набавка подлога и металне конструкције за реконструкцију радне собе 

                              50.000,00 динара, 
- Репрезентација приликом отварања изложбе     

                             20.000,00 динара, 
- Путни трошкови званица за отварање изложбе (рођаци Бранка Миљковића из 

Београда)                                    15.000,00 динара, 
- Непредвиђени трошкови                             15.000,00 

динара, 
Укупно:                   110.000,00 динара 

2. Радионица ,,Унапређење маркетинга културних пројеката са акцентом на 
непрофитни сектор, укупна вредност       
                                                        300.000,00 динара 

 Планирано је да се из министарства културе обезбеде средства у износу од 
219.000,00 динара за: 

- Пут и смештај едукатора у Нишу             14.000,00 динара, 
- Дневнице два предавача                         40.000,00 динара, 
- Закуп радног простора                         10.000,00 динара, 
- Техничка средства за радионице                      125.000,00 динара, 
- Свечана вечера                           20.000,00 динара, 
- Непланирани трошкови                         10.000,00 динара, 
Укупно:                 219.000,00 динара 

Из сопствених средстава и из средстава буџета Града потребно је да се издвоји 
110.000,00 динара за: 

- Закуп радног простора                          20.000,00 динара, 
- Репрезентација                23.000,00 динара, 
- Штампа брошуре и сертификата               8.000,00 динара, 
- Израда поклон сувенира                         10.000,00 динара, 
- Угоститељске услуге                20.000,00 динара. 
Укупно:                   81.000,00 динара. 

3. Набавка регал система за библиотеку, укупна вредност 2.745.000,00 динара. 



Планирано је да се из министарства културе обезбеде средства у износу од 
1.795.000,00 динара за: 

- Регални систем                    1.215.000,00 динара, 
- Архивске полице (20 ком.)            350.000,00 динара, 
- Фотокопирни апарат             230.000,00 динара. 

Укупно:                        1.795.000,00 динара 
Из сопствених средстава и из средстава буџета Града потребно је да се издвоји 
950.000,00 динара за: 

- Израду пројекта (већ је урађен)                      500.000,00 динара, 
- Радови на ентеријеру,планирани су у овој години на позицији капитално 

одржавање установа културе                                         450.000,00 динара. 
4.   ,,Антички свет на Медијани'', укупна вредност         980.000,00 дин. 
Планирано је да се из министарства културе обезбеде средства у износу од  
880.000,00 динара за: 

- Израда идејног пројекта хронеметра                       90.000,00 динара, 
- Израда модела хронометра                      260.000,00 динара, 
- Израда идејног пројекта уређења простора за играоницу    

                                      75.000,00 динара, 
- Реализација пројекта уређења простора за играоницу    

                           115.000,00 динара, 
- Израда идејног пројекта малог позоришта                     120.000,00 динара, 
- Израда модела малог позоришта                       220.000,00 динара. 

Укупно:                  880.000,00 динара. 
Из сопствених средстава и из средстава буџета Града потребно је да се издвоји 
100.000,00 динара за: 

- Реализација пројекта уређења простора за играоницу    
                              50.000,00 динара, 

- Израда модела малог позоришта                         50.000,00 динара, 
Укупно:                   100.000,00 динара. 
5.   Конзервација, рестаурација и израда копија епиграфских споменика са 

археолошког налазишта Медијана, укупна вредност пројекта 190.500,00 
динара 

Планирано је да се из министарства културе обезбеде средства у износу од  
165.000,00 динара за: 

- Набавка материјала и средстава за рад                65.000,00 динара, 
- Конзервација        50.000,00 динара, 
- Рестаурација        15.000,00 динара, 
- Узимање негатива са жртвеника     15.000,00 динара, 
- Изливање копије жртвеника                15.000,00 динара, 
- Патинирање и обрада копије                   5.000,00 динара, 

Укупно:        165.000,00 динара 
Из сопствених средстава и из средстава буџета Града потребно је да се издвоји 
25.500,00 динара за: 

- Макроскопску и микроскопску анализу споменика     
                        2.000,00 динара, 

- Израда техничке документације                    3.500,00 динара, 
- Транспорт и депоновање споменика                   20.000,00 динара. 

Укупно:           25.500,00 динара. 
• Уколико неки од ових пројеката буде одобрен од стране Министарства 

културе, биће неопходна измена финансијског плана за 2011. годину, јер 
по процедури која је уведена претходне године, средства долазе на 



рачун Буџета Града, тако да за тај износ морају да се увећају позиције 
финансијског плана, које се финансирају из Буџета Града. 

 
 
 

        Председник Управног одбора, 
 
           
 
 
 
 


