
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 01.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада 
Народног музеја Ниш за 2013. годину

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 
Ниш  за  2013.  годину  доставља  се  председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За  представника предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Славиша Поповић, директор Народног музеја Ниш.

Број: 150-3/2013-03
Датум: 01.02.2013. 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 
2013. годину 02 број 48/2-13, који је донео Управни одбор Установе на седници 
одржаној 25.01.2013. године.
 

II Програм рада Народног музеја  Ниш за 2013. годину реализоваће  се 
у  складу  са  финансијским планом ове  Установе за 2013. годину.

III      Решење доставити Народном музеју  Ниш, 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

У складу са чланом 15 Одлуке о оснивању Народног музеја  Ниш, Управни 
одбор Установе, на седници одржаној дана  25.01.2013.године  донео је Програм 
рада Народног музеја Ниш за 2013 годину  02 број 48/2-13.

Програмом  рада  Народног  музеја  у  2013.  години  обухваћена  је  заштита 
културно-историјских  добара,  прикупљање,  чување  и  одржавање 
историјско-уметничких дела и добара, њихова музеолошка обрада, коришћење и 
презентација кроз организовање изложби и истраживачки рад. 

У 2013. години очекује се прилив новог археолошког материјала, добијеног 
археолошким истраживањима на  локалитетима Медијана  и  Бубањ,   као и  кроз 
предавање материјала са истраживања из 2012. године.

 У склопу припреме за обележавање 1700 година хришћанства, током 2013. 
године спровешће се обимна  истраживања и припреме, чији резултати ће бити 
презентовани  у  текућој, али и у наредним годинама. Сва одељења Музеја ће, по 
својим областима, бити укључена у припрему јавних програмских активности, за 
које  ће  вршити  потребна  истраживања.  Током  2013.  године  конзерваторске 
активности  ће  се  наставити  на  предметима  из  античке  збирке. Предвиђена  је 
конзервација 250 предмета  (метал, стакло, керамика) из античке и средњовековне 
збирке и 30 предмета из збирке нумизматике. 

У складу са обележавањем  јубилеја 1.700 година година хришћанства, те-
жишне изложбе у 2013. години ће бити: Изложба о ранохришћанској некрополи у 
Јагодин мали и Изложба „Хришћанство у Нишу кроз векове“. Поред тога веома је 
значајна и организација научног скупа на тему „Хришћански мотиви у музејским 
збиркама – Светлост у светлости“.  У 2013. години планирана је дигитализација и 
електронска обрада дела предмета из историјске, етнолошке, археолошке, нуми-
зматичке, историје уметности и збирке књижевне заоставштине.  За 2013. годину 
планирано је 19 јавних  програмских активности, као и 10 издавачких подухвата.

Чланом 12.  став 2.  Одлуке  о  буџету Града Ниша („Службени лист  Града 
Ниша“  број  108/2012)  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 образовање, културу, омладину и спорт је, као директни корисник, 
дала сагласност на Финансијски план Установе, који је у циљу целовитог сагледа-
вања 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 2013. годину.

            
     По овлашћењу-Начелник

           Управе за образовање, културу,
                      омладину и спорт

                                                                                        _______________
                                      
                                                                                          Јелица Велаја      



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 25.01.2013. године, донео је

ПРОГРАМ РАДА

НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ

ЗА 2013. ГОДИНУ
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм рада Народног музеја 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 условима за почетак рада и 
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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), 
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).
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1.2. Планиране активности

Реализација  стручних  активности  је,  сходно  прописима,  стручним 
стандардима и реалним могућностима, планирана у више различитих праваца 
и нивоа, по следећем:

Аквизиција

Набавка музеалија и библиотечког материјала ће се одвијати откупом 
(у оквиру опредељених и сопствених средстава), донацијама и разменом. У 
току  2013.  године  очекујемо  и  прилив  новог  археолошког  материјала, 
добијеног  археолошким  истраживањима  првенствено  на  локалитетима 
Медијана и Бубањ,  као и кроз предавање материјала са истраживања из 2012. 
године.

Стручна и научна истраживања и усавршавање

У  склопу  припреме  за  обележавање  1700  година  хришћанства 
спровешће  обимна  истраживања  и  припреме,  чији  резултати  ће  бити 
презентовани током 2013. године.

Народни  музеј  Ниш  ће,  као  територијално  матична  институција, 
сарађивати  у  теренским  археолошким  истраживањима  са  Археолошким 
институтом и Заводом за заштиту споменика културе.

Радиће  се  на  припреми  за  формирање  регионалног  центра  за 
дигитализацију документације о нематеријалном културном наслеђу. Вршиће 
се  истраживања  и  промоција  обичаја  Ђурђевдан  за  номинацију  за 
УНЕСКО-ву  репрезентативну  листу  нематеријалног  културног  наслеђа 
човечанства.

Спроводиће се теренско истраживање о обичајима и занатима Ниша.

Сва  одељења  Музеја  ће,  по  својим  областима,  бити  укључена  у 
припрему  јавних  програмских  активности,  за  које  ће  вршити  потребна 
истраживања. 

Планирано је учешће у раду Српског археолошког друштва, Музејског 
друштва Србије, Друштва конзерватора Србије и Међународном музејском 
савету (ICOM). 
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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,  као  и  увођење  нове 
линије сувенира. Планира се и израда новог WEB сајта Народног музеја.

Предвиђено је полагање испита за више стручно звање два запослена.

Конзервација и заштита

Током  2013.  године  конзерваторске  активности  ће  се  наставити  на 
предметима  из  античке  збирке.  Предвиђена  је  конзервација  250  предмета 
(метал, стакло, керамика) из античке и средњовековне збирке и 30 предмета 
из збирке нумизматике. 

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.

Због указане потребе и недостатка стручног кадра за конзервацију и 
заштиту  дела  предмета  од  дрвета  из  етнолошке  збирке  потребно  је 
ангажовање сарадника ван музеја. Такође, потребно је ангажовати стручњаке 
за конзервацију слика и икона из збирке историје уметности. 

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.

Смештај и чување предмета

Предмети, који нису изложени, чувају се у депоима где је планирано 
текуће одржавање, посебно на уређајима за климатизацију и заштиту.

Издавачка и сродне активности
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У  2013.  години  планирана  је  припрема  и  објављивање  следећих 
издања:

1. Зборник  Народног  музеја,  у  коме  ће  бити  представљени  радови 
стручњака из Народног музеја  Ниш као и других музејских и сродних 
установа;

2. Каталог  изложбе  о  ранохришћанској  некрополи  у  Јагодин  мали 
(пројекат финансира Министарство културе);

3. Каталог  изложбе  „Хришћанство  у  Нишу  кроз  векове“ (пројекат 
финансира Министарство културе);

4. Зборник  радова  са  научног скупа „Хришћански  мотиви у  музејским 
збиркама - Светлост у светлости“;

5. Медијана- царска вила (пројекат финансира Министарство културе);

6. Каталог необјављеног материјала са ископавања на локалитету Бубањ 
1935.године;

7. Ризница Ниша (пројекат финансира Министарство културе);

8. Објављивање  публикације  о  логору  на  Црвеном крсту  на  енглеском 
језику;

9. Електронска презентација логора на ДВД носачу;

10.Публикација  о  Моши  Шоамовићу,  сликару  заточенику  логора  на 
Црвеном крсту (српско-енглески);

Јавне програмске активности

Имајући у виду значај обележавања предстојећег јубилеја 1.700 година 
година хришћанства,  тежишне изложбе у 2013. години ће бити изложба о 
ранохришћанској  некрополи  у  Јагодин  мали  и  Изложба  „Хришћанство  у 
Нишу кроз  векове“.  Поред  тога  веома је  значајна  и  организација  научног 
скупа  на  тему  „Хришћански  мотиви  у  музејским  збиркама  –  Светлост  у 
светлости“.

За 2013. годину планиране су следеће јавне програмске активности:

1. Изложба  о  ранохришћанској  некрополи  у  Јагодин  мали (пројекат 
финансира Министарство културе);
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2. Изложба  „Хришћанство  у  Нишу  кроз  векове  (пројекат  финансира 
Министарство културе);

3. Организација  научног  скупа  „Хришћански  мотиви  у  музејским 
збиркама – Светлост у светлости“,  у сарадњи са Музејски друштвом 
Србије;

4. Обележавање  71  годишњице  од  пробоја  логораша  из  логора  на 
Црвеном Крсту, фебруар;

5. Обележавање Дана Музеја:

• Изложба „Траг у времену“, поводом 80 година Музеја;

• Промоција Зборника Народног музеја.

6. Манифестација „Ноћ музеја“;

7. Обележавање годишњице Боја на Чегру;

8. Обележавање градске славе „Свети цар Константин и царица Јелена“, 
јун :

• Музички фестивал „Константинус“;

9. Радионица  за  децу  и  омладину  на  археолошком  локалитету 
„Медијана“;

10. Организација  сликарске  радионице  –  израда  икона  у  сарадњи  са 
Факултетом уметности;

11. Уређење кружних токова од Наиса до Медијане,  реплике скулптура, 
античких  стубова  и  Христовог  монограма  (3-5  кружних  токова,  у 
зависности од средстава Министарства финансија и привреде (одсек за 
туризам); 

12. Стална  поставка  на  Медијани  (пројекат  финансира  Министарство 
културе);
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13. Стална поставка С. Сремац и Б. Миљковић (у сарадњи са градом који 
треба да обезбеди простор)

14. Стална  поставка  у  логору  на  Црвеном  крсту  (пројекат  финансира 
Министарство културе);

15. Виртуелна  презентација  у  логору  на  Црвеном  крсту  (пројекат 
финансира Министарство културе);

16. Дигитализација  и  визуелизација  најзначајнијих  збирки  музеја  из 
области народних ношњи и накита увођењем нових технологија 3Д и 
холограмских  ефеката  –  Виртуелни  музеј  (прекогранична  сарадња 
Србија-Бугарска – ИПА пројекти);

17. Улажимо у историјско наслеђе за културно и духовно зближавање и 
економски напредак између општина Правец и Ниш – COMMON CBC 
HERITAGE (прекогранична сарадња Србија-Бугарска – ИПА пројекти);

18. Историја мог дома (пројекат финансира Министарство културе);

19. Ниш у сликама (пројекат финансира Министарство културе);

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) 

Народни   музеј  располаже  зградама  у  Улици  Николе  Пашића  59 
(Стална  археолошка  поставка)  и  Улици  Милојка  Лешјанина  14  (Управна 
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зграда)  као  и   музејским  објектима  Медијана,  Ћеле-кула,  Спомен  логор 
Црвени Крст и галерија Синагога. Музеју је новембра 2011. године дата на 
располагање зграда „Официрског дома“. Део депоа се налази у просторијама 
изнајмљеним од „Водовода“.

Стављање зграде „Официрског дома“ у функцију изложбеног и радног 
простора  значајно  би  допринело  квалитету  рада  Музеја.  За  ту  намену 
неопходно је обезбедити значајна финансијска средства, како из буџета града 
тако и из НИП.

Потребно  је  израдити  пројекат  санације  зграде,  као  и  пројекат 
унутрашњег уређења (изложбени и радни простор).

На Спомен логору Црвени Крст биће завршени грађевински радови.

Радови  из  оквира  инвестиционог  одржавања  биће  извршени  на 
Управној згради.  

Ентеријер сувенирнице/инфо пулта у згради Арсенала у тврђави биће 
уређен и модернизован.

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  2013.  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  изложби  и 
програма посвећених обележавању 1700 година хришћанства.
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Циљ нам је да у току 2013. 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 2013. годину  који ће бити донет по доношењу Одлуке о Буџету 
Града Ниша за 2013. годину.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

 Проф.др. Петар Бошњаковић
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На основу члана 44. Закона о култури (Сл.гласник РС, бр.72/2009) 
и члана 25. Статута Народног музеја, Управни одбор Народног музеја на 
седници одржаној 08.01.2013. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Средства из Буџета у износу од 63.802.000,00 динара и сопствени 
приходи  и примања у износу од 20.971.000,00 динара, планирају се 
према економској класификацији на четвртом нивоу, и то :

Расходи Буџет 
Сопств.ср

. 2013

позиц.    конто опис 2012 2012 Буџет
Пр.од 

употр.ј.с. Укупно

96

411000 Плате и додаци запослених 40,200,000      800,000 42,158,000 
      700,00

0 42,858,000 

411100 Плате и додаци запослених 40,200,000      800,000 42,158,000      700,000 42,858,000 

97 412000 Социјални доп.на терет послод. 7,196,000      143,000   7,546,000      125,000  7,671,000 

412100 Допринос за ПИО 4,422,000        88,000   4,637,000    77,000  4,714,000 

412200 Допринос за здравств.зашт. 2,472,000        49,000   2,593,000 
        43,00

0   2,636,000 

412300 Доп.за незапосленост 302,000          6,000 
     316,00

0          5,000      321,000 

98

413000 Накнаде у натури  1,570,000      160,000   1,638,000 
      300,00

0   1,938,000 

413100 Накнаде у натури  1,570,000      160,000   1,638,000 
      300,00

0  1,938,000 

99

414000 Социјална дав.запосленима 150,000      110,000 
     527,00

0        90,000      617,000 

414300 Отпремнине и помоћи 150,000        30,000 
     527,00

0 10.000       537,000 

414500 Солидарна помоћ запосленима         80,000         80,000        80,000 

100 415000 Накнаде трошкова запосленима                  -                -                   - 
      200,00

0      200,000 

 415100 Накнаде трошкова запосленима    
      200,00

0      200,000 

101

416000 Награде запосленима      666,000                -   
       96,00

0 
        10,00

0     106,000 

416100 Награде запосленима      666,000        96,000       10,000     106,000 

102

421000 Стални трошкови   2,967,000     440,000   3,500,000 
      
379,000   3,879,000 

421100 платни промет      150,000        60,000     150,000 
        50,00

0      200,000 

421200 енергетске услуге   2,132,000      100,000   2,645,000 
        10,00

0   2,655,000 

421300 комуналне услуге 200,000        80,000 200,000 50,000      250,000 

421400 услуге комуникација 275,000      100,000 275,000 100,000 375,000 

421500 услуге осигурања 110,000        50,000 130,000 20,000 150,000 

421600 трошкови закупа 100,000        50,000 100,000 149,000 249,000 

103 422000 Трошкови путовања 100,000      300,000 210,000 1,586,000 1,796,000 

422100 Трошк.путов. у земљи 100,000      250,000 210,000 693,000 903,000 

422200 Трошкови сл. путовања у иностр    873,000 873,000 
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422900 Остали трошк.транспорта         50,000 -   20,000 20,000 

104 423000 Услуге по уговору 575,000      820,000 3,483,000 4,413,000 7,896,000 

423100 Административне услуге         20,000  300,000 300,000 

423200 Компјутерске услуге         30,000  -   -   

423300 услуге образовања запослених         50,000  50,000 50,000 

423400 услуге информисања 467,000      500,000 3,375,000 2,950,000 6,325,000 

423600 услуге за домаћинство и угост. 43,000        80,000 43,000 80,000 123,000 

423700 репрезентација 43,000      100,000 43,000 993,000 1,036,000 

423900 остале опште услуге 22,000        40,000 22,000 40,000 62,000 

105 424000 Специјализоване услуге 690,000      610,000 2,324,000 5,336,000 7,660,000 

424200 Услуге културе 624,000      500,000 2,254,000 5,276,000 7,530,000 

424300 Медицинске услуге         30,000 -   20,000 20,000 

424500 Услуге одржав.зел.површина 66,000        50,000 70,000 30,000 100,000 

424600 Геодетске услуге          10,000  5,000 5,000 

424900 Остале спец.услуге         20,000  5,000 5,000 

106 425000 Текуће поправке и одржавања 261,000        50,000 849,000 50,000 899,000 

425100 одржавање зграда 151,000        30,000 739,000 30,000 769,000 

425200 одржавање опреме 110,000        20,000 110,000 20,000 130,000 

107 426000 Материјал 503,000      590,000 773,000 720,000 1,493,000 

426100 административни материјал 190,000      150,000 190,000 150,000 340,000 

426300 материјал за образовање кадра       170,000 -   170,000 170,000 

426400 материјал за саобраћај 110,000        50,000 110,000 200,000 310,000 

426600 материјал за културу 133,000        50,000 403,000 50,000 453,000 

426800 материјал за домаћинство 70,000        50,000 70,000 30,000 100,000 

426900 Материјал за посебне намене       120,000  120,000 120,000 

112 482000 Порези, таксе и казне                  -        80,000   66,000 66,000 

482200 Обавезне таксе         80,000  66,000 66,000 

113 483000 Новчане казне и пенали по решењ.суд                  -   698,000   698,000 

482300 Новчане казне   698,000  698,000 

Свега класа 4: 54,878,000   4,103,000 63,802,000 13,975,000 77,777,000 

114 511000 Капитално одржав. зграда 8,300,000        80,000   100,000 100,000 

511300 Капитално одржавање зграда 8,080,000        60,000  50,000 50,000 

511400 Пројектно планирање 220,000        20,000  50,000 50,000 

115 512000 Машине и опрема 885,000      235,000   6,346,000 6,346,000 

512100 Опрема за саобраћај    1,000,000 1,000,000 

512200 административна опрема 145,000      100,000  5,096,000 5,096,000 

512600 опрема за културу 740,000      105,000  200,000 200,000 

512800 опрема за јавну безбедност       

512900 опрема за произв,мотор,неп         30,000  50,000 50,000 

116 515000 Остала основна средства                  -        40,000   50,000 50,000 

515100 Музејски експон. и књиге         40,000   50,000 50,000 

 9,185,000      355,000   6,496,000 6,496,000 

117 523100 Набавка робе за даљу продају       500,000  500,000 500,000 

укупно : 64,063,000   4,958,000 63,802,000 20,971,000 84,773,000 

Поред наведених средстава Народни музеј, Ниш има на свом 
рачуну за буџетска средства 840-537664-52 пренешена средства 
Министарства културе за реализацију пројеката ,,Изложба 
Константиново доба – 1700 година'', ,,Живот хришћана у Нишу од 
Константина до данас'' и ,,Обележавање Миланског едикта-прва фаза 
презентације културног наслеђа Ниша/поводом обележавања јубилеја  
1700 година од Миланског едикта/''.Ова средства су само делимично 
урошена, а остатак ће ће бити пренешен у 2013. годину, наменски, за 
реализацију наведених пројеката по основу уговора са Министарством 
културе, информисања и информационог друштва. 
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Из неког разлога у буџету су у оквиру прихода насталих употребом 
јавних средстава сврстани и приходи од ИПА фондова из којих је музеју 
прихваћено финансирање два пројеката прекограничне сарадње са 
Бугарском. Један пројекат је са музејом из Правеца, а други са музејом 
из Перника.

Поред тога, мора се имати у виду да се овде ради о девизним 
средствима, тако даће њихов коначни износ у динарима зависити и од 
девизног курса.

ЗАРАДЕ:
Обрачун зарада урађен је за 111/2 плата у 2013. години и други део 

децембра 2012. године, за 65 радника на нивоу одобрене месечне масе 
зарада до 105% исплаћене масе у августу  2012. године, увећаној за 
планирани раст зарада у априлу и октобру. Тако је за зараде планирано 
из буџета 42.158.000,00 динара. Плате из прихода насталих употребом 
јавних средстава планиране су у износу од 700.000,00 динара.

1. 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%

2. НАКНАДЕ У НАТУРИ
Конто 413 – Планирана су давања из буџета за куповину маркица 

за превоз за 14 месеци у износу од 1.638.000,00 динара, а из прихода 
насталих употребом јавних средстава 300.000,00 динара за разлику у 
цени карте између прве и друге зоне, куповину месечних карти за 
волонтере и куповину дечијих пакетића. План је урађен с претпоставком 
да ће буџет пренети средства музеју по захтевима чиме би се исплатили 
рачуни за превоз закључно са септембром 2012. године, тако да би 
планирана средства покрила разлику за три месеца 2012. године и 11 
месеци 2013. године. Међутим, како изгледа Град неће пренети 
средства тако да ће се ова буџетска година звршити са измиреним 
превозом за јануар месец 2012. године. За исплату превоза биће 
потребно још 799.200,00 динара.

3. СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА:
Конто 414 – Социјална давања запосленима, планирано је, 

527.000,00 динара из буџета и 90.000,00 динара из прихода насталих 
употребом јавних средстава. Конто 4143 – Отпремнине и помоћи, 
планиран је у износу од 527.000,00 динара из буџета, и 10.000,00 
динара из прихода насталих употребом јавних средстава, за исплату 
отпремнине радника. Конто 4145 – Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, 
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планирано је 80.000,00 динара из прихода насталих употребом јавних 
средстава за непредвиђене ситуације у току 2013. године.

4. НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Конто 415 – Накнаде за запослене односе се на исплату превоза у 

новцу из прихода насталих употребом јавних средстава.

5. НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА. 
Конто  4161 – Јубиларне награде запосленима, планиране су 

исплате јубиларних награда за 2013. годину,  у износу од 96.000,00 
динара из буџета и 10.000,00 динара из прихода насталих употребом 
јавних средстава.
                                                                                                       

6. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Конто 421 – Стални трошкови, планирано је 3.500.000,00 

динара из буџета и 379.000,00 динара из прихода насталих употребом 
јавних средстава. Акценат у расподели средстава стављен је на 
трошкове енергије јер се за ову намену перманентно јавља мањак 
средстава, док су средства за услуге комуникације рационалисана у 
односу на претходне године. За трошкове платног промета планирано је 
150.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из прихода насталих 
употребом јавних средстава за промет који се одвија на рачуну 
840-537668-40.  Енергетске услуге (електрична енергија и даљинско 
грејање) планирано је 2.645.000,00 динара из буџета и 10.000,00 динара 
из прихода насталих употребом јавних средстава. Да ли ће ова средства 
бити довољна у највећем зависи од повећања цене електричне енергије 
и даљинског грејања, која су најављена. Средства из буџета у износу од 
200.000,00 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 
прихода насталих употребом јавних средстава намењена су 
изнајмљивању контејнера ЈКП ,,Медијана'' за чишћење објеката 
,,Медијана'' и ,,Логор на Црвеном Крсту'', за ангажовање радника преко 
омладинске задруге за чишћење просторија, као и за недостајућа 
средства из буџета за ову намену. Услуге комуникација планиране су у 
износу од 275.000,00 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), 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 130.000,00 динара из буџета, за 
осигурање имовине и 20.000,00 динара из прихода насталих употребом 
јавних средстава за осигурања упошљеника. За трошкове закупа 
100.000,00 динара из буџета, што се односи на закуп куће за смештај 
екипе за ископавања на Бубњу, и 149.000,00 динара из прихода 
насталих употребом јавних средстава за закуп простора за антену линка 
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на ТПЦ ,,Калча'' и апарата за воду. Од наведених 149.000,00 динара, 
129.000,00 динара се односи на пројекте прекограничне сарадње, а из 
прихода насталих употребом јавних средстава планирано је 20.000,00 
динара.

7. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Конто 422 – Трошкови путовања, планирано је 210.000,00 

динара из буџета  и 1.586.000,00 динара из прихода насталих 
употребом јавних средстава. Средства буџета планирана су службена 
путовања у земљи, док су средства из прихода насталих употребом 
јавних средстава планирана за путовања у земљи 693.000,00 динара, за 
путовање у иностранство 873.000,00 динара и за остале трошкове 
транспорта 20.000,00 динара. Трошкови путовања односе се како на 
запослене у Музеју, тако и на спољне сараднике, који добровољно без 
надокнаде учествују у пројектима Музеја. Морамо напоменути,  да су и 
овде у средства од прихода насталих употребом јавних средстава 
урачуната и планирана средства из већ наведених пројеката, на која се 
односи 443.000,00 динара за путовања у земљи и 673.000,00 динара за 
путовања у иностранство. 

8. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Конто 423 – Услуге по уговору, планирано је 3.483.000,00 

динара из буџета. Планирана су и средства из прихода насталих 
употребом јавних средстава у износу 4.413.000,00 динара, од чега се 
3.993.000,00 динара односи на ИПА пројекте.

 За административне услуге (конто 4231) планирано је 
300.000,00 динара из средстава ИПА фондова. 

Конто 4233 – Услуге образовања запослених планирано је 
50.000,00 динара из средства из прихода насталих употребом јавних 
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 3,375.000,00 
динара из буџета и 2.950.000,00 динара из средства из прихода 
насталих употребом јавних средстава, од којих се 2.800.000,00 динара 
односи на средства ИПА фондова. Буџетска средства у себи садрже 
средства Министарства културе и информисања Републике Србије из 
2012. године, која нису пренета Народном музеју, у износу од 
1.023.000,00 динара, а односе се на следеће пројекте: ,,Ризница 
Ниша''(373.000,00 динара), ,,Касноантичка некропола из Јагодин мале'' 
(445.000,00 динара), ,,Сређивање сталне поставке Логора на Црвеном  
Крсту'' (180.000,00 динара) и ,,Изложба поводом Дана државности – 
Ордење из Првог светског рата'' (25,000,00 динара). Поред тога, у 
2013. години су планирана посебна средства за прославу 
1700-годишњице доношења Миланског едикта, на која се односи 
1.560.000,00 динара, а намењена су за штампу публикације ,,Медијана – 
царска вила'' (1.220.000,00 динара) и за допуну средстава по пројектима 
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који се финансирају из средстава Министарства културе; ,,Живот 
хришћана у Нишу од Константина до данас'' (220.000,00 дин.) и 
,,Касноантичка некропола у Јагодин мали'' (120.000,00 дин.). Из 
средстава редовног финансирања из буџета планирана је штампа 
Зборника Народног музеја, каталога ,,Необјављени предмети са 
локалитета Бубањ'', ,,Зборник радова са научног скупа – Хришћански 
мотиви'', публикација ,,Моша Шоамовић'', публикација ,,Логор на 
Црвеном Крсту'' на енглеском језику,објављивање тендера и огласа. Из 
средства од прихода насталих употребом јавних средстава треба  да се 
ураде репринти постојећих издања и покрију трошкови објављивања 
огласа. 

Конто 4236 – услуге за домаћинство и угоститељство 
планирано је 43.000,00 динара из буџета и 80.000,00 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 993.000,00 динара из средства 
од прихода насталих употребом јавних средстава, од којих се 893.000,00 
динара односи на средства ИПА фондова.

Конто 4239 – Остале опште услуге, планирано је 22.000,00 
динара из буџета и 40.000,00 динара из сопствених средстава. Ова 
средства намењена су превасходно за услуге израде кутија, 
фотокопирања, нарезивање кључева и слично.

8. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Конто 424 – Специјализоване услуге планирано је 

2.324.000,00 динара из буџета и 5.336.000,00 динара из средства из 
прихода насталих употребом јавних средстава. 

Конто 4242 – Услуге културе, планирано је 2.254.000,00 
динара из буџета и 5.276.000,00 динара из средства од прихода 
насталих употребом јавних средстава. Буџетска средства у себи садрже 
пренешена средства од Министарства културе и информисања РС из 
2012. године за финансирање пројеката: ,,Ризница Ниша''(300.000,00 
динара) и ,,Касноантичка некропола у Јагодин мали''(944.000,00 дин.). и 
средства за обележавање 1700-годишњице доношења Миланског 
едикта у износу од 430.000,00 динара (израда  нових сувенира у оквиру 
пројекта ,,Стална поставка музеја на Медијани'' – 300.000,00 динара и 
израда плана археолошког налазишта у оквиру пројекта ,,Медијана 
царска вила''- 130.000,00 динара.) Преосталих 650.000,00 динара биће 
употребљено за ангажовање специјализованог предузећа за послове 
мониторинга над алармним уређајима, за теренска истраживања, услуге 
везане за изложбене и конзерваторске активности и слично. Средства 
од прихода насталих употребом јавних средстава садрже и средства 
ИПА фондова за пројекте прекограничне сарадње у износу од 
5.076.000,00 динара. Преостала средства у износу од 200.000,00 
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динара, користиће се за истоветне намене као и средства редовног 
финансирања. Народни музеј у 2013. годину улази са дуговањима по 
овом основу у износу од 595.000,00 динара (ископавања на Бубњу 
195.000,00 динара и израда идејне поставке 400.000,00 динара) због 
неизмирених захтева по буџету за 2012. годину. Није пуштен ни један 
динар из буџета за редовно финансирање за ову намену.

Конто 4243 – Медицинске услуге планирано је 20.000,00 
динара из средства од прихода насталих употребом јавних средстава за 
редовне годишње систематске прегледе радника обезбеђења и 
конзерваторске и препараторске службе. 

Конто 4245 – услуге одржавања националних паркова и 
зелених површина, планирано је 70.000,00 динара из буџета и 30.000,00 
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 5.000,00 динара 
из средства од прихода насталих употребом јавних средстава. 

Конто 4249 – Остале специјализоване услуге, планирано је 
5.000,00 динара из средства од прихода насталих употребом јавних 
средстава.

9. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА
Конто 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 

849.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из средства од 
прихода насталих употребом јавних средстава. 

Конто 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, планирано је 739.000,00 динара из буџета и 30.000,00 динара 
из средства од прихода насталих употребом јавних средстава. Буџетска 
средства у себи садрже и неизмирене обавезе по пројектима 
Министарства културе и информисања из 2012. године у износу од 
570.000,00 динара (,,Сређивање сталне поставке на Логору на Црвеном 
Крсту'' 270.000,00 динара, ,,Мултимедијална поставка Логора на 
Црвеном Крсту'' 150.000,00 динара и ,,Пројекциона сала 12. Фебруар'' 
150.000,00 динара.). Средства редовног финансирања намењена су за: 
кречење просторија, поправку грејања,замену сијалица и остале 
непредвиђене поправке у току године. 

Конто 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме, 
планирано је 110.000,00 динара из буџета и 20.000,00 динара из 
средства од прихода насталих употребом јавних средстава. Средства су 
намењена за редовна сервисирања опреме и различите непредвиђене 
кварове на опреми, који могу настати у току године.
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10.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Конто 426 – Трошкови материјала, планирано је 773.000,00 

динара из буџета и 720.000,00 динара из средства од прихода насталих 
употребом јавних средстава. 

Конто 4261 – Канцеларијски материјал, планирано је 
190.000,00 динара из буџета и 150.000,00 динара из сопствених 
средстава. Ова средства намењена су за набавку канцеларијског 
материјала (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 часопис Параграф, 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 200.000,00 динара из средства од 
прихода насталих употребом јавних средстава за набавку дизел горива, 
моторног уља и осталог материјала за возило Народног музеја.

Конто 4266 – Материјал за културу, планирано је 403.000,00 
динара из буџета и 50.000,00 динара из средства од прихода насталих 
употребом јавних средстава. Средства су намењена за набавку 
материјала за паковање и адекватно чување предмета из збирки, 
материјала и хемикалија за конзерваторску и препараторску радионицу, 
и осталог материјала који има своју примену у припреми изложби и 
друге активности из области музејске делатности. У оквиру буџетских 
средстава садржана су и средства за пројекат ,,Касноантичка некропола 
у Јагодин мали'' у износу од 185.000,00 динара.

Конто 4268 – Материјал за домаћинство, планирано је 
70.000,00 динара из буџета и 30.000,00 динара из средства од прихода 
насталих употребом јавних средстава. Средства су намењена за 
набавку средстава за одржавање хигијене у објектима Музеја. 

Конто 4269 – материјал за посебне намене (алат и инвентар), 
планирано је 120.000,00 динара из средства од прихода насталих 
употребом јавних средстава за набавку различитог алата, амбалаже и 
ситног инвентара за потребе конзерваторске и столарске радионице, и 
осталих служби Музеја.

11.  ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ
Конто 482 – Порези, таксе и казне, планирано је 66.000,00 

динара из средства од прихода насталих употребом јавних средстава за 
регистрацију возила и друге таксе. Део средстава, 36.000,00 динара 
односи се на средства ИПА фондова.
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12. НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
         Конто 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 

планирано је из буџета 698.000,00 динара за јубиларне награде из 2011. 
и 2012. године.

13. ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
А) Капитално одржавање установа културе За капитално 

одржавање зграда планирано је у 2013. години 13.273.000,00 динара из 
буџета и 50.000,00 динара из средства од прихода насталих употребом 
јавних средстава. Овде нису узета у обзир средства за реконструкцију и 
адаптацију Официрског дома, јер је тренутно у фази израда пројекта, 
али се очекује да ће бити потребно око 140.000.000,00 динара, што ће 
бити обезбеђено по једна половина из републичког буџета и градског 
биџета. Средства са ове позиције намењена су за:

• Сређивање дворишта управне зграде 2,800,000.00
• Санац. од вл. и уређ. јужне стр. ниша у Тврђави 550,000.00
• Уређење партера и израда ограде галерије Синагога 1,400,000.00
• Уређење атријума зграде у Николе Пашића 2,000,000.00
• Изградња билборда на Црвеном Крсту 400,000.00
• Израда видео надзора на Ћеле Кули 1,362,000.00
• Израда видео надзора на управној згради 984,000.00
• Израда видео надзора на археолошкој сали 348,000.00

 9,844,000.00

Из 2012. године преноси се у 2013. годину обавеза према 
Монумента инжењерингу за изведене радове на управној згради у 
износу од 3,428,628,96 динара, од чега се 980.796,60 динара односи на 
средства Министарства културе и информисања пренета буџету Града 
за ову намену.

Из средства од прихода насталих употребом јавних средстава 
биће урађено преграђивање таванског простора.

За пројектно планирање планирано је у наредној години 
4.030.000,00 динара из буџета и 50.000,00 динара из средства од 
прихода насталих употребом јавних средстава за:

Пројекат уређења подрумског простора у Н.Пашића     300,000.00
Пројекат климатизације управне зграде 80,000.00
Пројекат осветљења археолошког налазишта Медијана 50,000.00
Пројекат рекострукц,и адаптације Официрског  дома 1,600,000.00
Идејни пројекат прве фазе музеја (депо и изложбени 
простор) 600.000,00
Главни пројекат прве фазе музеја (депо и изложбени 
простор) 1.400.000,00
Укупно: 4,030,000.00
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14. МАШИНЕ И ОПРЕМА
Опрема за саобраћај планирана је са 1.000.000,00 динара из 

средства од прихода насталих употребом јавних средстава за набавку 
службеног аутомобила, јер је претходни набављен пре 8 година и 
неопходно је да се набави ново возило.

За набавку административне опреме планирано је 8.136.000,00 
динара из буџета и 200.000,00 динара из средства од прихода насталих 
употребом јавних средстава. Из 2012. године пренешене су у 2013. 
годину створене обавезе за набавку опреме за пројекте, за које је 
средства Министарство културе  и информисања пренело буџету 
града у износу од 4.377.037,90 динара (,,Ризница Ниша'' 803.114,90 
динара, ,,Сређивање, адаптација и санација Официрског дома у Нишу 
за потребе прославе 1700 година од доношења Миланског едикта'' 
3.000.000,00 динара, ,,Мултимедијална поставка Логора на Црвеном 
Крсту'' 243.983,00 динара, ,,Пројекциона сла логора 12. фебруар'' 
330.000,00 динара).  Средства из редовног финансирања у износу од 
3.358.000,00 динара, користиће се за опремање Официрског дома. 
Средства од прихода насталих употребом јавних средстава користиће 
се за набавку рачунарске опреме, намештаја и телефонских апарата.

За набавку опреме за културу планирано је 1.381.000,00 динара из 
буџета и 200.000,00 динара из средства од прихода насталих употребом 
јавних средстава. Из 2012. године пренешене су у 2013. годину 
створенеобавезе за набавку опреме за пројекте за које је средства 
Министарство културе  и информисања пренело буџету града у 
износу од 948.960,00 динара (,,Набавка уређаја за нетоксичну 
дезинфекцију музејских предмета'' 500.000,00 динара, ,,Сређивање 
сталне поставке на Логору на Црвеном Крсту'' 48.960,00 динара и 
,,Касноантичка некропола у Јагодин мали''400.000,00 динара).  Поред 
тога у 2012. години је створена и обавезе из редовног финансирања 
за набавку два билборда у износу од 615.960,00 динара. За ову 
намену нису предвиђена средства у расподели коју је урадила Управа 
за културу својим решењем бр.10883-2012-12 од 28.12.2012. године, 
тако да остаје да се у 2013. години изнађе начин за регулисање обавеза 
према добављачу за израду билборда. 

Средства из редовног финансирања користиће се за опремање 
официрског дома у износу од  832.000,00 динара. 

Средства од прихода насталих употребом јавних средстава 
користиће се за набавку: опреме за конзервацију, металних полица за 
смештај предмета у збиркама, и пресе за сечење хартије.  

За набавку опреме за производњу, уградбене и непокретне опреме 
планирано је 50.000,00 динара из средства од прихода насталих 
употребом јавних средстава, за набавку: бушилице, хилти бушилице, 
вибрационе бушилице, угаоног стоног циркулара и брусилице.

Из средстава   IPA   фондова биће набављен 3D скенер и   
H  ologram   S  howcase   и     C  ity   L  ight   S  how у укупној вредности од   
4.896.000,00 динара.
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. 
15. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано је у 2013. години 100.000,00 динара из буџета и 50.000,00 
динара из средства од прихода насталих употребом јавних средстава. 
Ова средства намењена су за откуп предмета за збирке и набавку књига 
за библиотеку.
 
*Реализација средстава на позицији 114,115 и 116 биће у складу са 
Прoграмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину 
директног корисника Управе за образовање, културу, омладину и 
спорт. 

16.  РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Народни музеј у својим објектима: ,,Галерија старина у 

тврђави'',,,Археолошка сала'', ,,Медијана'' 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 2013. години планиран је наставак теренских истраживања кроз 
проспекцију терена у циљу изналажења археолошких налазишта из 
периода праисторије, за шта је из буџета Града планирано 265.000,00 
динара, од чега 100.000,00 за закуп објекта за смештај екипе, 120.000,00 
динара за дневнице за четири археолога, 22.500,00 динара за 
исцртавање материјала  и 22.500,00 динара за прање материјала.

У 2013. години Народни музеј је конкурисао за више пројеката код 
Министарства културе Републике Србије:.

• Уколико неки од ових пројеката буде одобрен од стране 
Министарства културе, биће неопходна измена финансијског 
плана за 2013. годину, јер по процедури средства долазе на 
рачун Буџета Града, тако да за тај износ морају да се увећају 
позиције финансијског плана, које се финансирају из Буџета 
Града.

Оверава,
   Председник Управног одбора,

   Бошњаковић Петар
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