
 На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08) и 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 27.03.2013. године, доноси 
                                                                                           
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Народног музеја Ниш за 2012. годину. 

 
II Предлог решења о  усвајању Извештаја о  раду и пословању Народног 

музеја Ниш за 2012. 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: 446-12/2013-03 
У Нишу, 27.03.2013. године. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 



 
 
 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2013. 
године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и пословању  Народног музеја 
Ниш за 2012. годину, број 02 бр.191/2-13 од 28.02.2013. године,  који је  
Одлуком број  02 бр.191/2-13-1  од 28.02.2013. године усвојио Управни одбор 
Установе. 
 
 II 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 
 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Град. 
  На основу  члана 25 Статута Народног музеја Ниш,  Одлуком број  02 
бр.191/2-13-1  од 28.02.2013. године Управни одбор Установе усвојио је 
Извештај о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2012.годину, број 02 
бр.191/2-13 од 28.02.2013. године, и у складу са чланом 9 поменуте Одлуке, 
доставио га Управи за образовање, културу, омладину и спорт. 

 У складу са улогом коју има - чување и презентовање покретног 
историјског и културног наслеђa, Народни музеј  Ниш у 2012. години своје 
деловање је усмерио на неколико задатака. Први је припрема Града за 
обележавање  јубилеја, 1700 година од потписивања Миланског едикта,  
други - афирмација Музеја и културног богатства Града, трећи - увођење 
нових технологија у презентацији (поставка ''Виртуелна Ћеле кула'', и  
''Мултимедијална поставка Логора на Црвеном крсту''). Као потврду 
успешног рада,  ова установа  добила је највише градско признање – награду 
''11.јануар''. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Народног музеја 
Ниш  за  2012. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт  предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
        Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
 
                НАЧЕЛНИК 
     
              Јелица Велаја 
 



 

 

 

Управни одбор Народног музеја Ниш на седници одржаној дана 
28.02.2013. године а на основу члана 44 Закона о култури (Сл.гласник РС 
72/2009) и члана 25. Статута Народног музеја Ниш донео је следећу 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2012. 
годину, као у материјалу. 

 

 

       Председник Управног одбора 
       

_________________________ 

       Проф. др Петар Бошњаковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ 
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И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У  

 

УВОД 

Свесни своје улоге, чувања и презентовања покретног историјско-
уметничког културног добра, Народни музеј  Ниш у 2012. години своје 
деловање је усмерио на следеће задатке: 

- Припрема за обележавање великог јубилеја, 1700 година од 
потписивања Миланског едикта, али и јубилеја 80 година од оснивања  
Народног музеја.  

- Афирмација Музеја и културног богатства Града. У Београду су 
постављене четири изложбе: У сусрет јубиларној 2013 (Галерија РТС-
а), Стеван Сремац- академик и академац ( Музеј Народног 
позоришта), Портрет као трајна инспирација уметника (Медиацентар 
одбрана), Бранко Миљковић- поезија као судбина (Медиацентар 
одбрана). 

- Увођење нових технологија: урађена је поставка '' Виртуелна Ћеле 
кула'', добијена средства за пројекте '' Мултимедијална поставка Логора 
на Црвеном крсту'' и ''Пројекциона сала 12. Фебруар'' (реализација у 
току).  

- Такође, посвећена је пажња и повећању прихода. Сопствени приходи 
повећани су за 12,3 % а приходи од пројеката вишеструко су увећани у 
односу на 2010. и 2011. 

Као потврда успешног рада добијено је највише градско признање – 
награда ''11.јануар''. 

Међутим, сусретали смо се и са проблемима у раду ( недостатак депоа, 
простора за сталне поставке), али и са нередовним преношењем средстава из 
буџета Града за реализацију пројеката које је подржало Министарство 
културе. 
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ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ 

О д е љ е њ е   з а  а р х е о л о г и ј у 
   
1.Одсек за праисторију 
 
Прикупљање музејске грађе и ове године обављено је путем археолошких 
ископавања и рекогносцирања. Настаљена ревизија инвентарисане 
археолошке грађе и обрада студијског материјала. Настављен је рад на 
стручној интерпретацији и целокупне музејске грађе добијене ископавањем 
локалитета Бубањ 1937 године, (Оршић-Славетић) у складу са новим 
истраживањима (август-септембар 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.) и 
документацијом коју има нишки Музеј поседује и ону  која се потражује од 
Народног Народног музеја у Београду. Рад на овом послу обавља се уз 
стручну сарадњу колега са Археолошког института у Београду, а који су 
директно укључени у ископавање на локалитету Бубањ. Сходно томе 
планира се израда каталога необјављеног материјала са ископавања на 
локачитету Бубањ 1935-1937 године, под руководством Адама Оршић-
Славетић. 
Настављен је рад на документацији у сарадњи са одељењем за 
документацију.  
Пре почетка ископавања извршене су све припреме за почетак археолошких 
истраживања на локалитету Бубањ-Ново Село. Учешће у ископавању на 
локалитету Бубањ-Ново Село је у сарадњи са Археолошким институтом у 
Београду у месецу септембру. Обрађени су сви А и Б картони (2011 и 2012) 
са археолошког ископавања и унети у компјутер. 
 
Одржана је презентација најновијих истраживања на локалитетима Бубањ-
Ново Село и Хумска Чука-Хум у сарадњи са Археолошким институтом у 
Београду у месецу априлу поводом Дана Музеја у Нишу. Учешће у 
едукативном програму из превентивне конзервације за музејску мрежу 
Србије-Конзерваторски услови за музејски изложбени простор. Реч је о 
групном раду колега из различитих делова Србије. Организатори: Централни 
институт за конзервацију у Београду, Народни музеј у Нишу и Министраство 
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културе, информисања и информационог друштва Републике Србије. 
Програм је одржан у марту месецу. 
 
Извршено је физичко сређивање депоа (друга половина 2011 и 2012. година) 
по годинама истраживања појединих локалитета и том приликом 
констатована је неопходна потреба за извесним бројем кутија различитих 
димензија (димензије су уредно записане у палну и програму за 2011, 2012 и 
2013 годину). Обзиром да се материјал са ископавања у недостатку кутија 
пакује у неадекватне картонске кутије, а принова археолошког материјала је 
сваке године знатно повећан и овог пута користим прилику да нагласим овај 
проблем. 
 
2. Одсек за антику  

 
Није било откупа. Одељењу конзервације је предато 14 керамичких 

предмета из Јагодин мале. 
Рад у збирци – део предмета у депоу сређен по локалитетима и 

хронолошки. Рад на издвајању материјала за изложбу крајем 2012 прекинут 
због лоших временских услова (Логор, Медијана) 

Изложбена активност –  учешће на изложби У сусрет Миланском 
едикту (Галерија РТС, март 2012) и припреме за изложбу Хришћанство 
у Нишу кроз векове (Галерија Синагога,јануар 2013). 
Стручни рад – рад на тексту о почецима хришћанства  у Наису и 
Јагодин мали. 
Текући послови – сарадња са колегама из других установа, музеја, 
медија, по потреби и налогу. 
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3. Одсек за средњи век 
 

4. Оделење за нумизматику и епиграфику 

   ОБРАДА ПРЕДМЕТА И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

- Написани су ауторски текстови за публикацију“Ризница музеја” и 
каталошке јединице за изложбу “Хришћанство у Нишу кроз векове”. 
Учешће на изложби ''У сусрет 1700 година Миланског едикта''. Стручни 
консултант за публикацију БЛАГО СРБИЈЕ (културно-историјска 
баштина) у издању Младинске књиге из Београда.  

- Обрада покретног археолошког материјала и писање ауторског текста за 
публикацију Медијана – царска вила. 

- Обрада римског новца са подручја Јагодин Мале за потребе изложбе 
планиране за 2013. годину. 

- Публиковани су радови: “Српски средњовековни новац из Народног 
музеја у Нишу” у Нумизматичару 29. и “Истраживања средњовековне 
некрополе Св. Пантелејмон у Нишу 2002-2007.” у Зборнику Народног 
музеја у Нишу. 

- Припремни радови на пројекту Нова стална поставка музеја на Медијани. 
- Пружена је стручна помоћ ученицима гимназије Светозар Марковић ради 

њиховог учешћа на Фестивалу науке, где су представили археолошко 
налазиште Медијана. 

 

 

 РАДОВИ НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ МЕДИЈАНА 
 

На археолошком налазишту Медијана су се током 2012. године обављали 
послови на текућем одржавању локалитета, на унутрашњој санацији зграде 
музеја и реконзервацији зидова виле са перистилом. И поред опсежних 
грађевинских радова локалитет је сво време био отворен за посетиоце.   
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I  ПОСЛОВИ  НА ТЕКУЋЕМ  ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛИТЕТА: 

 

- Постављен је нов хидрофор и оспособљена чесма. 
- Покошен је целокупан простор Медијане који је под управом Музеја 

(око 5 хектара). Ангажовали смо приватно лице да трактором покоси 
веће површине око виле, док су четири лица радила на кошењу 
простора виле, терми, хореума и простора који је неприступачан за 
трактор. 

- Са терена су уклоњене старе путоказне табле, смеће, као и џакови са 
цементом који су годинама стајали дуж пешачке стазе. Контејнер за 
смеће је премештен на улаз у Медијану ради лакшег одвоза. 

- Закрпљена је жичана ограда према путу Ниш-Нишка Бања. Ограда је 
била покидана или уклоњена на неколико места, што је омогућавало 
несметани пролаз и угрожавало безбедост локалитета. Служба 
одржавања Наисуса је обавештена о овом проблему, а како су изјавили 
да немају паре за набавку жице искористили смо жицу коју смо 
поседовали и ангажовали наше раднике.  

- Опране су, офарбане и постављене на терен инфо-табле. 
- Очишћен је простор око музеја, уклоњене су неугледне дрвене баријере 

постављене око археолошких профила, офарбане су две бетонске 
жардињере и посађено је цвеће. 

- Посађено је цвеће испред зграде са радним просторијама, уређена је 
башта. 

- Заштитном бојом премазан је ован и луткарско позориште. 
- Простор око барака је сређен и ту је склоњена стара улазна капија за 

пешаке и инфо-табла министарства културе. 
- Постављена је дрвена кровна конструкција на простор иза радних 

просторија, за потребе конзервације камених споменика и 
архитектонске пластике. 

- Дирекција за изградњу града Ниша донирала је четири дрвене клупе, 
које су лакиране и постављене на терен.  
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II ПОСЛОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА: 

 

- Уклоњене су старе витрине и поклоњене алексиначком музеју. Стари 
метални постаменти и легенде су депоновани у подрум.  

- Гајбе са фрескама које су се налазиле у музеју пребачене су у северну 
радну просторију где се чувају остале фреске, тако да се сада све 
фреске налазе на једном месту.  

- Гајбе са мерменом оплатом су депоноване у оставу бр. 1 где се чува 
керамика. 

- Уклоњене су ролетне, решетке са врата и прозора музеја и депоновани 
на простор иза барака. 

- Саниран је кров музеја (замењени поломљени црепови) тако да више не 
прокишњава. 

- Санирани су унутрашњи зидови музеја (ољуштени стари малтерни 
слојеви, глетовани зидови, постављене мреже на плафону у бочним 
просторијама где се јављала влага). 

- Офарбани су прозори и постављени дрвени капци. 
- Офарбани су олуци и фасада музеја у две одабране боје, постављен 

кулир у доњим зонама ради заштите од кише.  
     
                                                                                                             

III ПОСЛОВИ НА ОПРЕМАЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА: 

 

- Након добијања кључева од стране општине Медијана, обављено је 
детаљно чишћење објекта. У објекту су постављени постери и 
скулптуре цара Константина, Јелене и римског војника, које су 
добијене од општине Медијана (скулптуре су рад Александра Девића). 

- Тоалети су означени и пуштени у функцију уз редовно чишћење. 
- Просторија предвиђена за билетрницу је оспособљена за боравак 

водича и коришћена је током маја месеца, док су временски услови то 
омогућили. Након постављања климе 10 јула објекат је поново пуштен 
у функцију. 

- Просторија предвиђена за сувенирницу је адекватно опремљена  и 
отворена је за посетиоце. 
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IV ПОСЛОВИ НА ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА НОВЕ 
ПОСТАВКЕ 

 

У оквиру Пројекта нове поставке музеја на Медијани организовaни су 
послови на изради идејног решења поставке и изради пројекта електро-
инсталација. Конзервирани су епиграфски споменици и скулптуре 
предвиђене за излагање. Након вишемесечног слања дописа републичком и 
нишком заводу за заштиту споменика културе, обратили смо се и надлежном 
министарству са захтевом да се уради санација музејске зграде, како би 
пројекат нове поставке могао да се реализује. Због кашњења радова на 
санацији, неизвесно је када ће бити отворена нова поставка на Медијани у 
2013. години (треба да уследе археолошки радови, санација музеја и 
подизање заштитне конструкције). 

 

           

V РАД СА ПОСЕТИОЦИМА 

Рад водичке службе је током ове сезоне био на изузетно високом нивоу. 
Додатно су ангажована два историчара (Марија Стојановић, Сања 
Младеновић) која су подигла ниво презентације и побољшали квалитет 
стручног вођења посетилаца. Водичи су били ангажовани и у раду 
едукативних радионица (Царски ђак –знање је у моди)  са циљем да се деца 
из основних школа са територије града упознају са културном баштином свог 
краја и значајем Медијане.  

 

 

 

                  



9 

 

VI  ПОДАЦИ О БРОЈУ ПОСЕТИОЦА 
 
У току сезоне 2012. забележен је повећан број посетилаца у односу на 
претходне године, што се може објаснити повећаним интересовањем 
јавности у сусрет јубилеју 1700 година од доношења Миланског 
едикта. Приметан је знатно већи број стручних екскурзија (колеге из 
иностранства). Ове године су сви медији показали велико 
интересовање за Медијану (дат је велики број интервјуа и снимљени су 
прилози за домаће и иностране медије: PTC, RAI, Србија-национална 
ревија итд.).  

 
 

Е т н о л о ш к о   о д е љ е њ е 

У току 2011. године започет је рад  на пројекту „Живот хришћана у Нишу од 
Константина до данас“  са којим је наш Музеј конкурисао код Министарства 
културе Републике Србије за средства  којима би се реализовала изложба 
“Хришћанство у Нишу кроз векове“. Министарство је прихватило 
финансирање, обзиром да Музеј са овом изложбом обележава 1700. 
годиишњицу од доношења Миланског едикта. Започет је рад  на тексту 
каталога и легенди за напред наведену изложбу. Прегледане су све збирке у 
депоима, издвојени су и снимљени одабрани предмети за изложбу и предати 
на конзервацију. Изложба је постављена и отворена 10. јануара 2013. у 
галерији Синагога. Кустос Ива Трајковић је започео рад на пројекту 
Виртуелни музеј, којим је наш Музеј у оквиру међудржавне сарадње са 
Републиком Бугарском и њеним градом Перником, конкурисао за средства  
код Еврпске уније.  Пројекат је у начелу прихваћен и његова реализација се 
очекује током 2013. године. Такође је пружена помоћ око израде другог 
пројекта који је рађен у сарадњи са бугарским градом  Правецом. Пружена је 
стручна помоћ око постављања изложби: „Бранко Миљковић, поезија као 
судбина“ и  „Стеван Сремац-академик и академац“  и  у изради 
хабилитационих радова  двојице историчара волонтера у Музеју (Милана 
Стојановића „Хладно оружје кроз векове“ и Андрије Велиновића „Жене у 
логору на Црвеном Крсту у Нишу“), ради стицања музејског звања-кустос. 
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Започето је снимање предмета и рад на тексту за  музејску публикацију 
„Ризница Ниша“ у којој је представљено Етнолошко и друга одељења Музеја. 
Прикупљена је грађа из Историјског архива у Нишу и на терену од занатлија 
за воскарско-лицидерски занат у Нишу. Помоћу ове грађе и стручне 
литературе написан  је рад и предат редакцији зборника Музеја за наредни 
јубиларни број. Снимљене су бројне фотографије из верског живота 
становништва Ниша од којих су неке коришћене за изложбу Хришћанство у 
Нишу кроз векове. За дан Музеја припремљен је текст и издвојени су 
предмети за изложбу „Поклони музеју“, од које је Музеј одустао, јер је 
процењено да ће веће интересовање посетилаца изазвати изложба Стеван 
Сремац.  

                                                                                                                                                

И с т о р и ј с к о   о д е љ е њ е 

Поводом обележавања државног празника Сретење 15. фебруара, у 
сарадњи са Војним музејем у Синагоги је постављена  изложба „Одликовања 
Кнежевине и Краљевине Србије“ и изложба „100 година војног 
ваздухопловства Србије 1912-2012“  ради обележавања 100 година војног 
ваздухопловства, а у сарадњи са Музејом Ваздухопловства. Остварена је и 
сарадња са градом поводом обележавања 170 година  „Нишке Буне“ у  
Салону 77 и тим поводом је постављена је изложба „Нишка Буна“. Отворена 
је виртуелна презентација „Виртуелна Ћеле-кула“ у објекту сувенирнице на 
Ћеле-кули. Такође је започета је припрема изложбе „Хришћанство у Нишу 
кроз векове“. 

Кустос Марина Влаисављевић је учествовала на научном скупу „Други 
пешадијски пук Књаза Михаила „Гвоздени пук  у ослободилачким ратовима 
1912-1918“ у музеју Топлице у Прокупљу. Припремљен је за штампу рад за 
Зборник  „Нишки јунаци Гвозденог пука“ као и рад за каталог изложбе 
„Хришћанство у Нишу кроз векове“. Такође је припремљен и текст за 
публикацију „Ризница Ниша“. 

Кустос је био ангажован као ментор историчарима-волонтерима у 
припреми стручних испита, учествовао је на стручним скуповима Музејског 
друштва Србије и  у редакцији музеја на пословима секретара редакције. У 
протеклој години била је изузетно развијена сарадња са другим музејима и 
сродним институцијама. 

Кустос Небојша Озимић је у оквиру изложбе  „Портрет као трајна 
инспирација уметника“, аутора Маре Макарић у Медија центру у оквиру 
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пратећег програма 5. јануара 2012. одржао предавање Константин Велики и 
верска толеранција и промоцију књиге „ Др Велизар Пијаде, херој логора на 
Црвеном крсту“, 26. јануара. Одржан је састанак са архитектом Симом 
Гушићем, пројектантом решења нове поставке на Логору на Црвеном крсту и  
председником ГО Црвени крст, г-ђом Лелицом Ђорђевић ради финансирања 
једног од понуђених пројеката везаних за обележавање 70 година пробоја 
логора. У Логору на Црвеном крсту у соби број 12, нишки уметник Перица 
Донков је, уз помоћ диригента Зорана Стасављевића извео перформанс Фуга 
у Логору 12.фебруар.  

Као увод у обележавање 70 година пробоја логора на Црвеном крсту 
10. фебруара 2012, одржана је промоција књиге књиге “  Др Велизар Пијаде, 
херој логора на Црвеном крсту“. Наступом на НТВ поводом Сретења, 
државног празника, упозната је шира јавност са делатностима Народног 
музеја, када је у питању Логор на Црвеном крст. Објављена је 
публикација - водич “ Логор на Црвеном крсту“ као трећа књига из серијала 
публикација о логору. Кустос је узео учешћа у радионици Ревитализација 
музејских поставки одржане 19 и 20.марта 2012. Одлуком главног и 
одговорног уредника именован је за уредника монографије под радним 
називом „Ризница Ниша“, 

 За потребе изложбе „У сусрет 2013“ (22.март, Галерија РТС) урадио је 
део којим је презентован историјат Народног музеја у Нишу. Објавио је рад  
„Хапшење нишке  градске елите октобра 1941. „у часопису „ Пешчаник “ 
број 10 који издаје Историјски архив Ниша. Поред овог објављен јео рад „  
Јевреји у логору на Црвеном крсту“  уобјављивање у Зборнику бр.20 
Народног музеја. У овом броју Зборника објавио је рад „Извештај са научног 
скупа Константин Велики и његово доба (Перуђа,април-мај 2011)“. 
Уговорена су снимања новооткривених особа које су преживеле 
заточеништво у логору на Црвеном крсту. 

У сарадњи са Центром за цивилне ресурсе поводом Ноћи музеја 19. 
маја организована је изложба антифашистичког карактера под називом 
„Прејаке речи“ у Меморијалном комплексу ''12.фебруар'''. 

Фотографисани су експонати за пројекат Ризница Ниша, започета је 
концепција нове сталне поставке на логору у сарадњи са вајаром Слободаном 
Ристићем. Започети су радови на опремању пројекционе сале у оквиру логора 
на Црвеном крсту.   
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Кустос је по захтевима из кабинета Градоначелника био водич по 
Тврђави амбасадорима Словачке, Бугарске, Аустрије и другим високим 
делегацијама. Учествовао је на  конкурсу Министарства културе и 
информисања са пројектима за 2013. Каталог личних предмета заточеника 
логора на Црвеном крсту, Образовањем против фашизма и Стална поставка 
„Свакодневни живот у окупираном Нишу'', „Ниш мој дом“ и „ Ниш у 
сликама“. 

Узео је учешће у припремању колективне изложбе „Живот хришћана у 
Нишу од Константина Великог до данас“, која је отворена 10. јануара 2013. 

 
 
 
О д е љ е њ е   и с т о р и ј е   у м е т н о с т и 

У току године је путем поклона збирка приновљена са 49 предмета (48 
скулптура и акварела аутора Милована Крстића и скулптуром  Преља, аутора 
Антуна Аугустинчића). За ове експонате израђени су комисијски записници и 
одређене су им културне вредности. Кустос је присуствовао предавању о 
Конзервацији и рестаурацији слике краља Милана Обреновића из ћурлинске 
цркве код Ниша (рад Ђорђа Крстића), промоцији књиге о Велизару Крстићу, 
аутора Небојше Крстића и приказивању најстаријег филма о сликару Паји 
Јовановићу. Започет је рад  на тексту каталога и легенди за изложбу „Живот 
хришћана на просторима Ниша кроз векове“. Извршена је конзервација шест 
икона од стране Ружице Васић и Маријане Протић, (ЗЗСК у Београду),  
урамљена је једна слика са представом Распећа, успостављена је сарадња са 
нишком  Епархијом (Саборна црква, црква Св. Пантелејмон и црква Св. 
Николе) од које је преузето шест икона (4 престоне иконе из Пантелејске 
цркве и 2 из владичанског дома). Такође је успостављена и сарадња са ЗЗСК 
у Нишу,  због документације и фотографија о црквама у Нишу. Завршена је 
израда текста, одабрани су и снимљени предмети за Ризницу музеја, 
скенирани су цртежи аутора Моше Шоамовића, израђен је  стручни текст о 
овом сликару за предстојећу изложбу у Логору на Црвеном крсту, завршен је 
и текст за изложбу о Хришћанству „Цркве и манастири на подручју Ниша“. 
Привремено је уступљено 5 уметничких дела (Кнез Милош  Обреновић, 
аутора Јована Поповића, Кнез Павле Карађорђевић, аутора Драгомира 
Глишића, Кнез Михаило Обреновић, аутора Стевана Тодоровића и Краљ 
Милан Обреновић, аутора  Ђорђа Крстића), за гостујућу изложбу 
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„Одликовања Кнежевине и Краљевине Србије“,  коју је Музеј организовао у 
сарадњи са Историјским музејом у Београду.  
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О д е љ е њ е   к њ и ж е в н е   з а о с т а в ш т и н е 

Збирка - Стеван Сремац 
Реализована је изложба „Стеван Сремац-Сенћанин“ у родној кући 

Стевана Сремца у Сенти, у сарадњи са Завичајном фондацијом Стеван 
Сремац у Сенти. Такође, реализована је изложба „Стеван Сремац, академик и 
академац“ у галерији Синагога (аутори: Зорица Јанковић, кустос Историјског 
музеја Србије, Јован Младеновић, кустос). Изложба је изведена у сарадњи са 
Музејом Народног позоришта из Београда. 

Урађена је дигитализација Збирке Рукописи Стевана Сремца и Јована 
Ђорђевића, (фотографије и предмети). У сарадњи са Центром за конзервацију 
Народне библиотеке Србије извршен је стручни преглед библиотеке Стевана 
Сремца и предложене су мере за заштиту. 
 
Збирка Бранко Миљковић 

Припрема за дигитализацију Збирке и стручна обрада рукописа 
заоставштине за „Каталог рукописне заоставштине Бранка Миљковића“ 
(рукописи, документи и фотографије). 

Израда Концепције сталне поставке „Бранко Миљковић-поезија као 
судбина“ 
 
 

Одељење за едукацију, презентацију и комуникацију 

Осмишљена и реализована комплетна медијска  и др. презентација 
изложби: 

        домаће:  
‐ ИСКОПАВАЊА ПРАИСТОРИЈСКИХ ЛОКАЛИТЕТА БУБАЊ-

НОВО СЕЛО-ВЕЛИКА ХУМСКА ЧУКА-ХУМ, 2008-2011, аутори 
Александар Булатовић и Татјана Трајковић Филиповић 

‐ СТЕВАН СРЕМАЦ, академик и академац, аутори Зорица Јанковић и 
Јован Младеновић 

гостујуће: 

‐ ПОЕТИКА И СУДБИНА 20. ВЕКА, Дом војске Србије и Медиа 
центар 

‐ ОДЛИКОВАЊА КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, Војни 
музеј, аутор Душанка Маричић 
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‐ ФИЛМОВИ КОЈЕ СМО ВОЛЕЛИ, Историјски архив Пожаревац, 
аутор Благоје Чкоњевић 

‐ СТО ГОДИНА ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА СРБИЈЕ 1912 – 
2012, Музеј Југословенског ратног ваздухопловства, аутор Предраг 
Лажетић 

Помоћ око реализације изложби: ИДЕНТИТЕТИ (Женски простор и 
центар за девојке Феми-Ниш и ЖЕНСКА СТРАНА, Универзитетска 
библиотека Никола Тесла Ниш. Медијска промоција  виртуелне презентације  
на Ћеле кули  и тв презентација  У сусрет 2013. у Галерији РТС у Београду 

Реализација едукативног програма перманентног образовања музеалаца  
3 блока (19-20. март, 3. април и 26. април) под називом РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
МУЗЕЈСКИХ ПОСТАВКИ, на примеру новог изложбеног простора 
Официрски дом 

Осмишљена и  делимично реализована манифестација Ноћ музеја. 
Написани текстови за Ризницу Ниша, Зборник 21, интернет презентацију и 
ИКОМ-ов семинар  у Зрењанину 

Организоване конференције за новинаре : 
‐ 70 година од бекства логораша на Црвеном крсту и промоција 

публикације Др Велизар Пијаде, аутора Небојше Озимића 
‐ Промоција ЗБОРНИКА 20 
Учешће у креативним радионицама ЦАРСКИ ЂАК, знање је у моди,  

РАДИОНИЦА ЗЛАТОВЕЗА и ОСЛИКАВАЊЕ УСКРШЊИХ ЈАЈА  (ђаци 
основне школe), луткарска радионица Зоне Ѕамфирско, луче Нишлијско 
(Дечја библиотека). 

Стручно вођење кроз изложбе (Вени-види-волонтери, ђаци гимназије 
Бора Станковић, фотоаматери Града, штићеници Дневне психијатријске 
болнице и др.) Учешће у 2 годишња пописа, књижног фонда у музејској у 
библиотеци и приновљених предмета и књига у 2012. години 
Учешће у раду НК ИКОМ Србије у својству члана ИО . Пружена струшна 
помоћ у презентацији етно групе Ковиље на 27. Међународном фестивалу 
фолклора  Истибањско здраво живо 2012. у Македонији.Учешће на семинару 
Преобликовање музеја  (три блока)у Народном музеју у Београду.Лекторско-
коректорска помоћ  у корекцији текстова за Каталог Хришћанство... Иви 
Трајковићу и Мари Макарић. 
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Одељење је у 2012. години приказало отвореност кроз остварену 

дугогодишњу сарадњу  са институцијама изван Ниша, као на пример Заводом 
за проучавање културног развитка  (кроз учешће у пројектима везаним за 
истраживање музејске публике), Туристичком организацијом Србије, НК 
ИКОМ Србије, Институтом за конзервацију, часописом бугарске мањине у 
Нишу  и др. Исто тако, Одељење је појачало рад на анимацији публике кроз 
медијску и другу афирмацију  у свом домену (чланци, 
оглашавања,саопштења, дописи и посете школама),  сарадњи са образовним 
и институцијама културе у Граду и широм локалном заједницом. 
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Конзарваторско одељење 
 

 
 

ОБРАДА ПРЕДМЕТА 
 

Сви приспели предмети у конзерваторском одељењу евидентирани су у 
књизи евиденције приспелог материјала, тако да постоји евиденција о броју 
конзервираних предмета са њиховим инвентарским бројевима и врстом 
конзерваторског третмана. 
 
КОНЗЕРВАЦИЈА И ЗАШТИТА: 
 
У току овог периода урађена је конзервцација: 
- 85 предмета из збирке праисторије са ископавања на локалитету Бубањ 

2010-2011 године, која је започета у претходној години.  
- 33 предмета из нумизматичке збирке 
- бронзане плоче која се налази на згради музеја на  Медијани 
- 15 предмета из средњовековне збирке 
- 109 предмета из збирке етнологије 
- 14 предмета из ризнице Нишке епархије 
- 4 иконе из Панталејске цркве у Нишу 
- 13 уметничка дела из збирке историје уметности 
- Започета је конзервација мермерне главе жене. (ископавања 2011, 

Медијана) 
 
 
За пројекат „Конзервација, рестаурација и израда копија епиграфских 
споменика са археолошког налазишта Медијана“ урађена је конзервација 3 
вотивна споменика и 6 фрагмената мермерних плоча са натписом. Завршена 
је и конзервација и израда реплике жртвеника.  
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 
  
Присуствовање предавањима „Процена ризика за културно и природно 
наслеђе у региону источне Европе“, коjа су организована у уквиру друге 
регионалне научно-стручне конфереције ICOM-a у Нишу. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
У оквиру радионице о конзервацији метала на локалитету Равна, коју 
организује Завичајни музеј у Књажевцу и Централни институт за 
конзервацију из Београда, дана 24.07.2012. Драгана Ишљамовић и Миле 
Симић одржали су предавања о конзервацији бронзане ограде која је 
пронађена на Медијани прилоком археолошких ископавања 2000.године.  
Драгана Ишљамовоћ је сарађивала са гимназијом „Светозар Марковић“ 
пружајући стручну помоћ у области конзервације у реализацији овогодишњег 
скупа „Наук није баук“.  
Посета сајму конзервације у Сремској Митровици, дана 25. И 26. 10.2012., 
који је организован од стране Музеја, Покрајине Војводине и Министраства 
културе републике Србије. У оквиру сајма Народни музеј Ниш је учествовао 
на стручним предавањима и на маркетиншкој презентацији. 
Миле Симић је био аутор поставке изложбе „Хришћанство кроз векове у 
Нишу“, а Драгана Ишљамовић је учествовала поред конзерваторских 
активности и на техничкој припреми изложбе.  
Сарадња са медијима.  
 
 

Конзерваторско одељење 
Препараторска радионица за текстил 

 
 

1. Одрађени препараторски третмани: 

  - на 140 предмета од текстила, и сваки предмет је реинвентарисан (добио 
нови број). 

2. Урађено је за изложбу „Академик и академац“ 30 предмета из збирке 
Стеван Сремац. 

3. За изложбу „ Хришћанство у Нишу кроз векове“ у сарадњи са 
конзерваторским одељењем одрађен је препараторски третман следећих 
предмета:109 предмета из етнографске збирке, 5 икона из збирке историје 
уметности,2 иконе из Панталејске цркве у Нишу,6 предмета из ризнице 
Нишке епархије. 
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4. Сви предмети који су изложени на изложби „ Хришћанство у Нишу кроз 
векове“ су фотографисани. 

 5. Одговарајући премештај предмета и уређивање у новом депоу. 

 6. Извршена превентивна заштита предмета из етнографске збирке у депоу 
на логору и у депоу Б.Миљковића. 

7. Контролисано је стање уређаја за одржавање влаге и темтературе у депоу. 

8. Изложбене активности: 

  - Са кустосима рађено на поставци изложбе „ Хришћанство у Нишу кроз 
векове“ 

 - Сарадња са кустосом Јованом Младеновићем на поставци изложбе 
„Академик и академац“. 

9. Препаратори су учествовали у раду радионице  Ревитализација музејских 
поставки, централног института за конзервацију у Београду. 

 10. Учествовање у радионици „Организација депоа“ која је одржана 7. и 8. 
Априла у просторијама галерије Синагога. 

 

ИЗЛОЖБЕНА АКТИВНОСТ 

 

Изложба – Инспирација Пикасо – одржана 22.11.2011. – 04.01.2012. год. 

Изложба „Поетика и судбина 20. Века“ од 21.01.-29.01.2012.. Медија центар 
из збирке Војске Србије из Београда. 

Уметничка школа Ниш-изложба радова завршних година школе и 
дипломских радова свих одсека школа 01.02.-10.02.2012. 

Поводом дана државности 15. Фебруар, одржана је изложба „Одликовања 
Кнежевине и Краљевине Србије“ – Војни музеј Београд од 13.02.-29.03.2012. 
год. 
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Бубањ, Хумска Чука – презентација са најновијх са најновијих ископавања на 
овим локалитетима од 03.04.-22.04.2012. 

Изложба Стеван Сремац „Академик и академац“ од 27.04.-30.05.2012. 

Манифестација „Ноћ Музеја“ 19.05.2012. од 18-02 часа 

Изложба удружења „Цар Константин“ од 01.06.-30.06.2012 

„Константинус“ – концерт поводом градске славе (извођачке групе), од 
01.06.-07.06.2012. 

Историјски архив – Пожаревац, изложба „Филмови које смо волели 1947.-
1980. Од 22.08.-18.09.2012. 

„100 година војног Ваздухопловства Србије 1912-2012“. Изложба Музеја 
ваздухопловства Београд од 28.09.-15.10.2012. 

Музеј историје Југославије, Музеј савремене уметности из Београда и 
библиотека Никола Тесла – Ниш. Изложба „Женска страна“ од 20.10.-
15.11.2012. 

Изложба „Плави јахач“ од 29.11.-12.12.2012. 

Изложба графика и литографија Миливоја Новковића, од 16.12.-26.12.2012. 

Ове године водичка служба је одлично функционисала, захваљујући 
ангажовању осам волонтера. Унутар водичке службе било је неких 
несугласица, које су брзо исправљене, али се екстерно што се тиче 
посетилаца ништа није манифестовало. 

Посећеност на локалитетима је била следећа: 

Медијана – 18.809. посетилаца 

Ћеле-Кула – 32.000 

Археолошка сала – 5.275 

Логор на Црвеном Крсту (до новембра)-8.520. посетилаца. 
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Библиотека 

Набавка и богаћење књижног фонда 
 
Библиотечки фонд се увећава на досад устаљене начине,  куповином, 
поклонима и разменом.  Нумерички показатељи илуструју структуру 
попуњавања фонда у протеклој години. Укупан фонд библиотеке увећан је за  
248 наслова од чега је 177 монографских публикација (монографија, каталога 
и брошура) а 71 свеска серијских публикација.    Највише  је приновљено 
разменом,  куповином -23 наслова и 1 претплата на ревију-Историја, која 
излази месечно. 

 

                                                                                                                                                          
Стручна обрада библиотечког материјала 

 сва новопристигла издања су инвентарисана, стручно обрађена и 
уведена у улазну књугу инвентара; 

 све публикације су унете у електронску базу података; 
 сачињен је списак нових издања и урађена комисијска процена истих; 
 сређивана база података за периодику, ажурирани спискови; 
 рад на новим списковима периодике због пресељења дела фонда и 

новог распореда серијских публикација; 
 

 Каталошка обрада књижног фонда 
 урађени су картони књига  за лисни алфабетски каталог, посебно за 

сваки нови наслов или свеску периодике и одложени у полице; 
 рађене су упутне каталошке јединице за наслов; 
 континуирано уношење предметних одредница из садржаја серијских 

публикација у електронску базу података за предметни каталог; 
 за старе свеске периодичних издања прерађено 1025 наслова у 

електронској бази података; 
 обзиром да су набављени прописани картони за евидентирање 

периодичних публикација, а у складу са примедбама Матичне службе, 
завршено је  евидентирање на картонима периодике и унето  5388 
јединица. 
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 Рад са корисницима 
 свакодневно претраживање базе података библиотеке ради давања 

потребних информација корисницима око потребне литературе; 
 евидентирање корисника на картонима књига, картонима корисника и 

електронској бази података; 
 дневно евидентирање корисника ради анализе динамике коришћења 

библиотеке; 
 у овом периоду задужено је 761 наслова  књига а раздужено 672 ; 
 провера књига на коришћењу кроз контролу „џепова“ корисника врши 

се тромесечно. 
 сталним ангажовањем на промоцији стручне библиотеке повећан је 

број нових корисника за 45, углавном, младих људи.  
 

 Размена издања 
 размена издања одвија се континуирано у току читаве године; у 

протеклој години дато је 288 примерака наших издања из текуће и 
претходне године. 

 одређен број примерака поклоњен је институцијама и појединцима који 
сарађују са Музејем или су на било који начин задужили или 
заслужили овај третман. Поклоњено је укупно 36 примеракa наших 
издања, превасходно ауторима текстова објављених у музејском 
зборнику 20. 

 Издавачка делатност 
  у току године изашла су следећа издања: Зборник Народног музеја 20,  

брошуре Логор на Црвеном крсту, аутора Небојше Озимића и 
Добривоје Маринковић-равногорац у логорским жицама, аутора Зорана 
Стевановића, Небојше Прокића и Александра Динчића. 

 

 Смештај књига 
 Свакодневно одлагање враћених, одмносно узимање нових наслова, као 

и одлагање новообрађених наслова у полице. Ови послови захтевају 
дневно ангажовање.  

 Заштита књижног фонда 
 физичка заштита (чишћење) целокупног библиотечког фонда више 

пута у току године. 
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 Остали послови 
 рад на Информатору библиотеке бр. 1, 2, 3 и 4, издавање и штампање 

истих, 
 рад на селекцији и евидентирању дародаваца библиотеци Народног 

музеја, који би требало објавити у наредној години. 
 организација седница Редакције, записници, контакти и различити 

видови коресподенције до августа, од када је Веселинка Станојевић на 
боловању. 

 послови лектуре и коректуре 3 музејска издања и једног у припреми 
Живот хришћана у Нишу од Константина до данас и  штампање 
разних дописа и потребне документације за све упошљене у овој згради 
Музеја. 

 сарадња са свим институцијама културе и ТОН-ом и у том смислу, 
проналажење  и издавање литературе за снимање  филма о 
Константину, за прославу 1700. година од доношења Миланског 
едикта. 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
Приходи 

  Приходи по изворима                                                                                                      Табела 1   
Ред. 
бр.  опис  план  остварење  4/3  Учешће

1  2  3  4  5  6 

1  Приходи из буџета Града ‐ редовно финансирање  65,263,000.00 51,981,174.75  79.65 71.24

2  Приходи из буџета Града ‐ средства Минист.култ.  9,163,000.00 4,984,285.21  54.40 6.83

3  Приходи од Министарства културе  995,000.00 7,905,000.00  794.47 10.83

4  Приходи од Тржишта рада  708,105.41 708,105.41  100.00 0.97

5  Приходи од донација  40,000.00 40,000.00  100.00 0.05

6  Рефундација боловања  1,120,967.48 1,120,967.48  100.00 1.54

7  Приходи од продаје робе и услуга  4,458,000.00 5,447,746.25  122.20 7.47

8  Набавна вредност продате робе  500,000.00 458,928.75  91.79 0.63

9  Приходи од осигурања  12,575.00 12,575.00  100.00 0.02

10  Остали приходи  309,065.36 309,065.36  100.00 0.42

   Укупно:  82,569,713.25 72,967,848.21  88.37 100.00

 
Како се види из Табеле 1, Музеј је остваривао приходе из следећих 

извора: буџет Града, од пројеката које финансира Министарство културе, 
информисања и информационог друштва (преко буџета Града и директном 
уплатом на рачун музеја), од Завода за тржиште рада за јавне радове, 
продајом услуга (улазнице за посету објектима Ћеле Кула, Медијана, Логор 
на Црвеном Крсту, археолошка сала и Синагога), од наплате заводских 
боловања, од осталих прихода (наплата штете од осигуране имовине, 
наплата мањкова од радника, рефундација трошкова), и од примитака за 
продају нефинансијске имовине (сувенири). 

Цене улазница на објектима су мењане у 2012. години и биле су; 
-за посете појединачним објектима, студенти и ђаци 110,00 дин. 
-за посете појединачним објектима, остали        130,00 дин 
-за везане посете свим објектима, студенти и ђаци    130,00 дин 
-за везане посете свим објектима, остали                  160,00 дин 
Наплаћиване су и улазнице за археолошку салу по цени од 110,00 динара 
за ученике и студенте и 130,00 динара за остале. 
 

 
  
 



 
 
У 2012. години дошло је до раста средстава из буџета у односу на 

2011. годину, као директна последица повећаних зарада и  трансформација 
средстава Министарства културе, преко буџета Града, Народном музеју, 
која су у 2011. години износила 1.410.013,48 динара, тако да би кориговани 
буџетски приходи износили укупно 47.103.995,32 динара, а у 2012. години 
4.984.285,21 динара, а кориговани приходи из буџета 51.981.174,75 динара. 
На рачуну буџета Града остала су не пренешена средства из Министарства 
културе за реализацију програма у Народном музеју у износу од 
9.478.714,79 динара (за реконструкцију и адаптацију крова и фасаде  
управне зграде  980.796,60 динара, за пројекат  „Ризница Ниша“ 
1.472.466,00 динара; изложба поводом Дана државности – Сретење 
„Ордење из Првог светског рата“ 15.452,19 динара; „Касноантичка 
некропола у Јагодин мали“ 1.990.000,00 динара; „Набавка уређаја за 
нетоксичну дезинфекцију музејских предмета“ 500.000,00 динара; 
„Сређивање сталне поставке у Логору на Црвеном крсту“ 500.000,00 
динара; „Мултимедијална поставка у Логору на Црвеном крсту“ 400.000,00 
динара; „Пројекциона сала 12. фебруар“ 480.000,00 динара; „Сређивање 
официрског дома поводом 1700 година Миланског едикта“ 3.000.000,00 
динара). 

 
 

 



 За разлику од буџетских прихода сопствени приходи бележе 
перманентан раст у периоду од 2004. године до 2012. године. Осцилација 
забележена једино у 2009. години као директна последица наглог раста 
цена улазница у 2008. години, што је за последицу имало негативну 
рекламу и дестимулативно деловало на посетиоце у наредној години. У 
2012. години цене улазница су порасле у односу на претходну годину у 
просеку за 8,5% (6,25 до 10 %), а приходи од посета у односу на 2011. 
годину порасли су за 12,32%,  а у односу на 2010. годину за 12,59% 
 

 
 

 Од 2005.године до 2009. године приметан је пад прихода од продаје 
сувенира, али је у току 2009. године и 2010. године дошло до поновног 
раста прихода, те су они поново на нивоу из 2005. године. Међутим, у 2011. 
години дошло је до благог пада прихода од продаје робе, понајвише због 
пада промета у објекту у Тврђави. Овај тренд је продужен и у 2012. години, 
када је забележен још осетнији пад продаје сувенира. Узрок се налази у 
смањеној продаји робе преко фактура. Највећи купац у претходном периоду 
био је Град Ниш, који  је у 2012. години значајно смањио своја требовања у 
односу на 2011. годину (од 194.040,00 динара у 2011. години на 152.830,00 
динара у 2012. години), и што је још битније у 2011. години Град је измирио 
све своје обавезе за узету робу, а у 2012. години је измирио само 86.980,00 
динара. 
  У 2012. годину пренешена су неутрошена средства на текућем рачуну 
Народног музеја из 2011. године,  добијена од Министарства културе у 
износу од 2.853.995,04 динара за финансирање пројекта „Припрема 
изложбе у Арлу под радним називом Античко наслеђе на тлу Србије и 
припрема изложбе поводом обележавања Миланског едикта 2013. године у 
Нишу“, „Виртуелна Ћеле Кула“ и „Стална поставка музеја на Медијани“. У 
току 2012. године у потпуности су утрошена средства за наведене пројекте, 
и добијена средства за нове пројекте у износу од 7.905.000,00 динара за 
реализацију пројеката: „Живот хришћана у Нишу од Константина до 
данас“ 995.000,00 дин, „Изложба Константиново доба - 1700 година“ 
1.910.000,00 дин. и „Обележавање Миланског едикта-прва фаза 
презентације културног наслеђа Ниша/поводом обележавања јубилелеја 
1700 година од Миланског едикта/ 5.000.000,00 динара. 
 



  Иначе у претходном периоду бележи се перманентни раст прилива из 
републичког буџета у износу већем од милион динара на годишњем нивоу.   
 

 
 

 У 2011. години нису узети у обзир и приходи из Министарства културе, 
који су у децембру легли на рачун буџета Града, а односе се на пројекте 
народног музеја (Реконструкција управне зграде 5.300.000,00 динара и 
пројекат ,,Ризница Ниша'' 800.000,00 динара). 
 Укупно гледано, Народни музеј Ниш је сваке године обезбеђивао све 
више средстава из републичког буџета, што директно, што преко градског 
буџета. Само у 2011. и 2012. години обезбеђено је 28.470.700,00 динара за 
финансирање следећих  пројеката: 

1. „Антички свет на Медијани“, 2011,      800.000,00 дин, 
2. „Конзервација, рестаурација и израда 
     копија епиграфских споменика на 
     Медијани“, 2011            165.000,00 дин, 
3. „Бранко Миљковић - 50 година“, 2011      815.000,00 дин, 
4. „Стална поставка музеја на Медијани“, 2011 1.200.000,00 дин, 
5. „Виртуелна Ћеле Кула“,2011    1.890.000,00 дин, 
6. „Велизар Пијаде“,2011        250.000,00 дин, 
7. „Ризница Ниша“, 2011     1.600.000,00 дин, 
8. „Адаптација и реонструкција управне 

зграде, 2011       5.300.000,00 дин, 
9. Изложба српске заставе из Првог светског 

рата, поводом обележавања државног  
празника Сретење – Дан државности, 2011     982.700,00 дин, 
Укупно у 2011. години            13.002.700,00 дин. 

10. „Уређај за нетоксичну дезинфекцију 
музејских предмета“, 2012        500,000,00 дин, 

11. „Живот хришћана у Нишу од 
Константина до данас“, 2012       995.000,00 дин, 

 

12. Изложба ордење из Првог светског 
рата, поводом обележавања државног  
празника Сретење – Дан државности, 2012     693.000,00 дин, 



 

13. „Сређивање, адаптација и санација 
Официрског дома у Нишу за потребе прославе 
1700 г. од доношења Миланског едикта“,2012 3.000.000,00 дин, 

14. „Пројекциона сала 12, фебруар“,2012     480.000,00 дин 
15. „Сређивање сталне поставке на  

Логору на Црвеном Крсту“, 2012       500.000,00 дин 
16. „Касноантичка некропола у Јагодин 

 мали“, 2012       1.990.000,00 дин, 
17. „ Изложба Константиново доба 

1700 година“, 2012      1.910.000,00 дин, 
18. „Обележавање Миланског едикта – прва 

фаза презентације културног наслеђа  
Ниша“, 2012       5.000.000,00 дин, 

19. „Мултимедијална постака Логора на 
Црвеном Крсту“,2012         400.000,00 дин. 

 Укупно у 2012. години           15.468.000,00 дин. 
 
 

Расходи 
 

 планирано утрошено 

Расходи 2012 2012 

позиц.   конто опис Буџет Сопст.ср. Остало Укупно Буџет Сопст.ср. Остало Укупно 

411000 Плате и додаци запослених 40,200,000 800,000 558,099 41,558,099 39,863,319 613,772 558,099 41,035,190 
93 

411100 Плате и додаци запослених 40,200,000 800,000 558,099 41,558,099 39,863,319 613,772 558,099 41,035,190 

412000 Соц. доп.на терет послод. 7,196,000 143,000 114,577 7,453,577 7,135,550 109,866 99,900 7,345,316 

412100 Допринос за ПИО 4,422,000 88,000 61,391 4,571,391 4,384,954 67,515 61,391 4,513,860 

412200 Допринос за здравств.зашт. 2,472,000 49,000 49,000 2,570,000 2,451,613 37,745 34,323 2,523,681 
94 

412300 Доп.за незапосленост 302,000 6,000 4,186 312,186 298,983 4,606 4,186 307,775 

413000 Накнаде у натури 1,570,000 160,000 29,614 1,730,000 602,320 288,032 29,614 890,352 
95 

413100 Накнаде у натури 1,570,000 160,000 29,614 1,730,000 602,320 288,032 29,614 890,352 

414000 Социјална дав.запосленима 150,000 110,000 0 260,000 150,000 398,885 0 548,885 

414300 Отпремнине и помоћи 150,000 30,000   180,000 150,000 348,885   498,885 96 

414500 Солидарна помоћ запослен. 0 80,000   80,000   50,000   50,000 

416000 Награде запосленима 666,000       661,692 0 0 661,692 
98 

416000 Награде запосленима 666,000       661,692     661,692 

421000 Стални трошкови 3,017,000 440,000 3,000 3,460,000 2,479,127 752,101 3,000 3,234,228 

421100 платни промет 150,000 60,000 3,000 213,000 90,681 235,433 3,000 329,113 

421200 енергетске услуге 2,132,000 100,000   2,232,000 1,959,212 14,810 0 1,974,022 

421300 комуналне услуге 200,000 80,000   280,000 110,356 68,281 0 178,637 

421400 услуге комуникација 275,000 100,000   375,000 122,625 371,490 0 494,115 

421500 услуге осигурања 160,000 50,000   210,000 96,253 62,088 0 158,341 

99 

421600 трошкови закупа 100,000 50,000   150,000 100,000 0 0 100,000 

422000 Трошкови путовања 120,000 300,000 0 420,000 70,082 360,480 45,171 475,733 

422100 Трошк.путов. у земљи 120,000 250,000   370,000 70,082 351,650 45,171 466,903 

422200 Трошк. сл. путовања у иностр 0     0 0   0 0 

422300 Трошк pутов.у оквиру ред.рада 0         570   570 

100 

422900 Остали трошк.транспорта 0 50,000   50,000 0 8,260 0 8,260 

423000 Услуге по уговору 1,725,000 820,000 364,407 2,909,407 349,687 851,085 706,676 1,907,448 

423100 Административне услуге 0 20,000   20,000 0 3,945 46,888 50,833 

423200 Компјутерске услуге 0 30,000   30,000 0 3,898 0 3,898 

423300 услуге образовања запослених 0 50,000   50,000 0 11,500 0 11,500 

423400 услуге информисања 1,617,000 500,000 350,000 2,467,000 304,205 442,865 317,939 1,065,009 

423500 стручне услуге 0     0 0 0 0 0 

423600 услуге за домаћинство и угост. 43,000 80,000   123,000 18,901 135,471 263,987 418,359 

423700 репрезентација 43,000 100,000   143,000 18,975 227,285 43,878 290,137 

101 

423900 остале опште услуге 22,000 40,000 14,407 76,407 7,606 26,121 33,985 67,712 



 

424000 Специјализоване услуге 2,055,000 610,000 400,000 3,065,000 185,863 462,003 2,390,235 3,038,101 

424200 Услуге културе 1,989,000 500,000 400,000 2,889,000 120,777 441,898 2,390,235 2,952,910 

424300 Медицинске услуге 0 30,000   30,000 0 18,000 0 18,000 

424500 Услуге одржав.зел.површина 66,000 50,000   116,000 65,086 0 0 65,086 

424600 Геодетске услуге 0 10,000   10,000 0 2,105 0 2,105 

102 

424900 Остале спец.услуге 0 20,000   20,000 0 0 0 0 

425000 
Текуће поправке и 
одржавања 831,000 50,000 0 881,000 85,946 491,306 428,490 1,005,741 

425100 одржавање зграда 721,000 30,000   751,000 66,100 225,535 428,490 720,125 
103 

425200 одржавање опреме 110,000 20,000   130,000 19,846 265,770 0 285,616 

426000 Материјал 772,000 590,000 192,095 56,819,961 213,897 1,040,427 265,099 1,564,693 

426100 административни материјал 190,000 150,000 17,493 357,493 58,516 360,397 178,312 597,224 

426300 материјал за образoв. кадра 0 170,000 0 170,000 0 189,221 0 189,221 

426400 материјал за саобраћај 110,000 50,000 0 160,000 61,129 263,076 0 324,205 

426600 материјал за културу 402,000 50,000 174,602 626,602 44,374 15,834 86,787 146,996 

426800 материјал за домаћинство 70,000 50,000 0 120,000 49,878 140,703 0 190,581 

104 

426900 Материјал за посебне намене 0 120,000 866 55,385,866 0 71,196 45,270 116,466 

482000 Порези, таксе и казне 0 80,000 0 80,000 0 15,273 0 15,273 

482200 Обавезне таксе 0 80,000   80,000 0 15,273 0 15,273 107 

482300 Новчане казне       0   0   0 

Свега класа 4: 55,265,000 4,103,000 1,661,792 118,637,044 51,797,482 5,383,230 4,526,284 61,722,652 

511000 Капитално одржав. зграда 9,500,000 80,000 95,000 1,800,000 4,539,203 151,980 350,988 5,042,171 

511300 Капитално одржавање зграда 8,080,000 60,000 95,000 1,780,000 4,319,203 0 350,988 4,670,191 109 

511400 Пројектно планирање 1,420,000 20,000   20,000 220,000 151,980 0 371,980 

512000 Машине и опрема 6,624,000 235,000 0 6,859,000 628,775 336,858 4,448,998 5,414,631 

512100 Опрема за саобраћај 0     0   0   0 

512200 административна опрема 4,999,000 100,000 0 5,099,000 213,510 318,466 3,936,892 4,468,868 

512600 опрема за културу 1,625,000 105,000 0 1,730,000 415,265 18,392 500,000 933,657 

512800 опрема за јавну безбедност       0 0 0 0 0 
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512900 опрема за произв,мотор,неп   30,000   30,000 0 0 12,106 12,106 

515000 Остала основна средства 0 40,000 0 40,000 0 65,627 0 65,627 
112 

515200 Музејски експон. и књиге 0 40,000   40,000 0 65,627   65,627 

113 16,124,000 355,000 95,000 8,699,000 5,167,978 554,466 4,799,986 10,522,429 

113 523100 Наб. робе за даљу продају 0 500,000   500,000   595,069   595,069 

укупно : 71,389,000 4,958,000 1,756,792 127,836,044 56,965,460 6,532,765 9,326,270 72,840,150 

 
Трошкови зарада радника и социјални доприноси на терет послодавца 

 

У 2012. години зараде су замрзнуте на нивоу масе зарада исплаћене у 
септембру 2010. године, са увећањима у децембру 2010. године од 2%, у 
априлу 2011.године 5,5% , октобру 2011.године 1,2%, априлу 2012 године 
4% и у октобру 2012 године 0,8%. Народни музеј је 2012. годину започео са 
60 радника, да би се од априла број повећао на 65 радника.  

Музеју је одобрен програм јавних радова на очувању културних добара, 
по основу ког је примљено четири радника на одређено време. Зараде ових 
радника су финансирани средствима Републичког завода за тржиште рада. 



 
 

Трошкови социјалног доприноса су у потпуности везани за бруто зараде. 
У претходној години за доприносе је из буџета исплаћено 7.135.550,00 
динара,из средстава Републичког завода за тржиште рада 99.900,00 дин, а 
из сопствених средстава 109.866,00 динара. 
 

 
 

Накнаде у натури 
 

Са ове позиције финансирани су маркице за превоз радника и поклон 
пакетићи за децу радника. Из буџета су измирене обавезе према 
ЈП,,Паркинг сервис'' за 6 месеци (јул 2011. године – јануар 2012. године), у 
износу од 602.320,00 динара, а из сопствених средстава за 11 месеци, за 
доплату за другу и трећу зону 61.041,45 динара и за превоз волонтера 
168.387,00 динара. За раднике ангажоване на јавним радовима плаћено је 
из средстава Републичког завода за тржиште рада 29.614,26 динара а из 
сопстених средстава 4.604,00 динара. Поводом новогодишњих и божићних 
празника за новогодишње пакетиће за децу радника издвојено је из 
сопствених средстава 54.000,00 динара. 
 

 
 

 



 

Социјална давања запосленима 
 

Са ове позиције исплаћено је породиљско боловање за две раднице у 
износу од 1.186.771,00 динара (од чега је Завод рефундирао 1.041.426,00 
динара) и за једног радника заводско боловање за два месеца ( 79.645,00 
динара, од чега је цео износ рефундиран од стране Завода), отпремнине за 
одлазак у пензију за три радника (498.885,00 динара, од чега 150.000,00 
динара из буџета, а остатак из сопствених средстава), и  помоћ радницима 
за лечење и набавку лекова у износу од 50.000,00 динара на терет 
сопствених прихода. Помоћ је користило 5 радника.  
 

Накнада за превоз – долазак и повратак с посла 
 

Исплаћен је превоз за август месец из сопствених средстава у износу 
од 115.200,00 динара, превоз радника на јавним радовима у априлу 
4.636,00 динара и за радницу ангажовану на сто сати на Медијани 1.714,00 
динара. 

 

Стални трошкови 
 

Трошкови платног промета за четири текућа рачуна (рачун буџетских 
средстава, рачун сопствених средстава, рачун заводског боловања и 
посебан рачун за јавне радове) износили су у 2012. години 325.087,57  
динара. За промет преко девизних рачуна код Народне банке Србије 
плаћено је  2.959,65 динара. У 2012. Години инсталирани су на објектима 
ПОС терминали за безготовинско плаћање.  Провизија за овај вид наплате 
износила је 1.070,03 динара. Из буџета је плаћено 90.680,70 динара, из 
сопствених средстава 235.432,55 динара и из средстава Републичког 
завода за тржиште рада 3.000,00 динара.  

Трошкови енергије нису измирени за целу 2012. годину. Дуговање за 
електричну енергију закључно са новембарским рачуном износи 243.219,26 
динара, а за даљинско грејање измирени су рачуни закључно са августом 
2012. године,тако да дуговање по основу даљинског грејања износи 
304.578,00 динара.  

Трошкови по рачунима за утрошену воду измирени су закључно са 
јуном 2012. године. Укупно је у 2012. години утрошено 700м3 воде. 
Дуговање за оду за 2012. годину износи 35.855,74 динара.Трошкови за 
изношење смећа нису измирени за 6 месеци 2012. године што износи 
22.548,78 динара. За дезинсекцију идератизацију утрошено је 2.000,00 
динара, а за различите комуналне накнаде (фирмарина ,одводњавање, 
унапређење животне средине) утрошено  је 66.280,79 динара. 



 
 

Трошкови услуга комуникација незнатно су повећани у односу на 
2011. годину. Док трошкови фиксне и мобилне телефоније бележе благу 
стагнацију, дотле су трошкови доставе битно порасли у односу напретходну 
годину од 30.142,00 динара на 55.577,40 динара, као последица повећане 
комункације и слање материјала у земљи и иностранству. 

Трошкови осигурања незнатно су нижи у 2012. години (158.340,93 
динара) него у 2011. години (169.233,00 динара). 

Трошкови закупа односе се на трошкове закупа за смештај екипе која 
је вршила ископавање на Бубњу у износу од 100.000,00 динара. 

Остали трошкови се односе на трошкове кабловског оператера и на 
повраћај више уплаћених средстава за посете објектима. (Када купац плати 
по профактури за већи број посетилаца него што их стварно дође на 
објекат, па се јавиразлика између профактуре и фактуре). 

 

Накнаде за трошкове службених путовања 
 

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству, заједно са 
осталим трошковима транспорта финансирају се са ове позиције. Захтеви 
за рефундацију трошкова службених путовања се отежано рефундирају из 
градског буџета тако да је један део остао нерефундиран и заједно са оним 
трошковима који су прелазили годишњу апропријацију пао је на терет 
сопствених средстава. У 2012. години исплаћено је за путне трошкове у 
земљи 466.903,00 динара, од тога 70.082,00 динара из буџета, 45.171,00 
динара из средстава министарстава, а остатак из сопствених средстава.  

Са ове позиције измирени су из сопствених средстава и остали 
трошкови транспорта у износу од 8.260,00 динара 

 



 
 

Трошкови услуга по уговору 
 

Административне услуге, услуге за одржавање рачунара и услуге 
образовања и усавршавања запослених градски буџет не финансира. 
  Остале услуге градски буџет финансира до нивоа годишње 
апропријације, тако да су трошкови изнад годишње апропријације пали на 
терет сопствених средстава.  

За административне услуге (превођење) исплаћено је из средстава 
министарства 46.887,85 динара за услуге превођења на радионици по 
пројекту „Обележавање Миланског едикта – прва фаза преентације 
културног наслеђа Ниша ( поводом обележавања јубилеја 1700 година од 
Миланског едикта), а из сопствених средстава 3.945,00 динара, за 
превожење пројеката који се финансирају из ИПА фондова. 

За услуге одржавања рачунара утрошено  је у 2012. одини 3.898,00 
динара. 

За образовање кадрова плаћено је у 2011. години из сопствених 
средстава 11.500,00 динара и то за полагање стручног испита за чувара 
10.000,00 (Горан Митов), и за котизацију за семинар 1.500,00 динара.  

Трошкови информисања односе се на трошкове припреме и штампе 
музејских издања, трошкове штампе улазница и објављивања огласа. У 
2012. години утрошено је из буџетских средстава 304.204,72  динара за 
штампу Зборника Народног музеја у Нишу 176.670,72 динара и за припрему 
каталога „Ризница Ниша“ 94.666,00 динара. Из средстава Министарства 
културе утрошено је 317.938,68 динара за штампу: плотера плаката и 
позивница за изложбу ,,Ордење из првог светског рата, поводом 
обележавања државног празника Сретење – Дан државности у Нишкој 
синагоги'', за позивнице и плакате за више одржаних изложби, за радни 
материјал на радионици и припрему каталога „Хришћанство у Нишу од 
Константина до данас“ Из сопствених средстава утрошено је : за репринт 
старих издања 240.800,00 динара, за објављивање огласа 38.876,96 
динара, за хонораре ауторима текстова за Зборник 92.828,00 динара. За 
штампу улазница и признаница утрошено је 27.000,00 динара. 

 



У претходној години остале су неизмирене обавезе за графичку 
обраду и припрему материјала за штампу у оквиру пројекта  „Сређивање 
сталне поставке  у Логору на Црвеном Крсту“ у износу од 180.000,00 
динара. Ово су средства Министарства која су у 2012. години уплаћена на 
рачун буџета Града. 

Трошкови угоститељских услуга се углавном односе на трошкове 
кетеринга везано за одржавање радионица , што је финансирано из 
средстава Министарства културе, информисања и информационог друштва 
(263.987,00 динара). Из буџета је плаћено 18.901,00 динара, а из 
сопствених средстава 135.471,00 динара. 

Трошкови репрезентације износили су у 2012. години 290.136,95 
динара, од чега је 18.974,58 динара плаћено из буџетскох средстава, 
43.878,81 динара из средстава Министарства културе..., а остатак из 
сопствених средстава. 

За остале опште услуге утрошено је из буџета 7.606,40 динара, из 
сопствених средстава 26.120,60 динара, из донација 14.407,00 динара. а из 
средстава министарства 19.578,00 динара. Трошкови се односе на 
копирање пројеката и нарезивање кључева, урамљивање репродукција, 
резање мермерних коцки за сувенире и др. 
  

 
 

Трошкови специјализованих услуга 
 

На овој позицији Музеј финансира услуге културе, медицинске услуге, 
услуге одржавања зелених површина и остале специјализоване услуге. 
Са позиције услуге културе финансирани су средствима Министарства 
културе пренешеним из 2009. године израда реплика по пројекту 
,,Припрема изложбе у Арлу под радним називом Античко наслеђе на тлу 
Србије и припрема изложбе поводом обележавања Миланског едикта 2013. 
године у Нишу'' у износу од 185.241,00 динара, за завршетак израде 
реплике бронзане ограде са Медијане. Средствима Министарства културе 
финансирани су и услуге културе за реализацију пројеката Живот 

 



 

хришћана у Нишу од Константина до данас“ 166.972,00 дин, „Изложба 
Константиново доба - 1700 година“ 414.000,00 дин,  „Обележавање 
Миланског едикта-прва фаза презентације културног наслеђа 
Ниша/поводом обележавања јубилелеја 1700 година од Миланског едикта/ 
1.258.583,00 динара, „Ризница Ниша“ 52.590,00 динара, „Виртуелна Ћеле 
Кула“ 123.088,00 динара. Средствима буџета финансиране су у 2012. 
години услуге за реализацију два пројекта за која су средства добијена из 
Министарства културе (Изложба поводом Дана државности – Сретење 
„Ордење из Првог светског рата“ и „Касноантичка некропола у Јагодин 
мали“) у укупном износу од 120.777,00 динара. Сопственим средствима 
финансиран је део услуга мониторинга у укупном износу од 261.612,17 
динара, за изложбе „Виртуелни музеј“, „Поетика и судбина ХХ 
века“,“Филмови које смо волели“ и „У сусрет јубиларној 2013. години“ – 
презентација у галерији РТС у Београду и др. Укупно је из сопствених 
средстава утрошено 441.898,17 динара. 
 Због неизвршених захтева из буџета Града остале су неизмирене 
обавезе: за дневнице археолога са ископавања на Бубњу у 2012. години у 
износу од 195.699,00 динара, за идејно решење поставке у Логору на 
Црвеном Крсту (400.000,00 дин), за фотографисање (100.000,00 дин) и 
дизајн изложбе (52.590,00 дин) у оквиру пројекта „Ризница Ниша“, за идејно 
решење изложбе у оквиру пројекта „Касноантичка некропола у Јагодин 
мали“ (181.031,00 дин). Поред тога, из Управе за финансије, локалне 
приходе и јавне набавке враћени су захтеви за израду макета по пројекту 
„Касноантичка некропола у Јагодин мали“ у износу од 349.000,00 динара и 
за дизајн изложбе „Ризница Ниша“ у износу од 138.000,00 динара. 

У току 2012. године извршен је систематски преглед радника за шта је 
из сопствених средстава издвојено 18.000,00 динара 

 За одржавање зелених површина на Медијани плаћено је 65.086,00 
динара из буџета и то за обавезе из 2011. године. У 2012. години је 
одржавање зелених површина на Медијани решено ангажовањем радника 
по основу програма јавних радова преко Републичког завода за тржиште 
рада. 

За издавање копија планова плаћено је из сопствених средстава 
2.105,32 динара. 

 

Трошкови текућег одржавања зграда и опреме 
 

За текуће поправке зграда плаћено је у 2012. години  720.124,91 
динара, од чега 66.099,60 динара из буџета, 428.490,00  динара из 
средстава министарства, и 225.535,31 динара из сопствених средстава. Из 
претходне године остале су неизмирене обавезе у износу од 565.550,00 
динара по пројектима: „Мултимедијална поставка Логорана Црвеном 
Крсту“ (148.200,00 дин), „Пројекциона сала 12. Фебруар“(149.600,00дин) и 
„Сређивање сталне поставке у Логору на Црвеном Крсту“ (267.750,00 
дин). 

Гледано по структури радова средства су утрошена за столарске 
радове 19.567,00 динара, за молерске радове 483.720,00 динара, за радове 



на водоводу и канализацији 37.930,91 динара, за радове на централном 
грејању 19.184,00 динара, за електричарске радове 96.511,10 динара, за 
остале услуге и материјале 28.711,90 динара, и за остале поправке и 
одржавања 34.500,00 динара. 

 

 
 

За текуће поправке опреме утрошено је из буџета 19.845,98 динара, а 
из сопствених средстава 265.770,34  динара. Средства су трошена за 
поправку аутомобила 85.505,23 динара, поправку намештаја 3.900,00 
динара, поправку рачунарске опреме 20.250,00 динара, за поправку опреме 
за комуникацију 210,00 динара, за поправку опреме за домаћинство и 
угоститељство 8.958,91 динара, за поравку ТА пећи 8.958,91 динара, за 
одржавање клима уређаја 60.180,00 динара, за одржавање ПП апарата и 
алармних система 90.501,18 динара,и за поправку и одржавање моторне, 
производне и уградбене опреме 16.111,00 динара. 
 

Трошкови материјала 
 

У оквиру трошкова административног материјала садржани су 
трошкови: канцеларијског материјала557.586,29 динара, за ХТЗ опрему 
17.492,00 динара,за заставе 10.985,59 динара, и за цвеће и зеленило 
11.160,00 динара. Из буџета је финансирано 58.515,52 динара, из 
републичког буџета 160.818,81 динара,из средстава Завода за тржиште 
рада 17.492,80 динара, и из сопствених средстава 360.396,75 динара. 
Народни музеј је у 2012. години купио плотер за штампу великих формата, 
тако да добар део потреба за штампом задовољава из сопствених извора. 
Због тога се смањују расходи за услуге штампе, а расту трошкови за 
канцеларјски материјал.  

Материјал за образовање кадра финансира се искључиво из 
сопствених средстава. У 2012. години плаћене су претплате за: Народне 
новине 6.875,00 динара, за програм Параграф 37.368,00 динара, за ЦД  за 
рачуновође 16.450,00 динара и претплата за 2012. и 2013. годину за 
Рачуноводствену праксу 124.000,02 динара. 

 



За материјал за саобраћај утрошено је 324.205,00 динара, од чега 
61.129,29  динара из буџета, а остатак, из сопствених средстава. 

 

 
 

За материјал за културу утрошено је у 2012. години укупно 146.995,63 
динара. Из средстава буџета утрошено је 44.373,91 динара, из средстава 
министарства 62.185,13 динара, из донација 24.602,13 динара,  и из 
сопствених средстава 15.834,46 динара. Трошкови материјала за културу 
се односе на набавку различитих материјала неопходних за сценографију 
на изложбама и материјал за рад конзерваторске и препараторске 
радонице. 

Материјал за домаћинство на бављен је у износу од 190.580,74 
динара, од чега 49.878,00 динара из буџета, а остатак из сопствених 
средстава.  

Материјал за посебне намене купљен је у 2012. години за  116.466,28 
динара, за набавку ситног инвентара (ласерски показивач, рол ап, 
тастатуре, мишеве, меморијске картице,  и тд.) 28.739,41 динара, за алат 
(угаона брусилица, турпија за дрво, пинцете, и тд.) 20.003,93 динара, за 
амбалажу (кесе и кутије) 19.435,00 динара и за каблове и светиљке 
48.287,94 динара. Из сопствених средстава плаћено је 71.196,33 динара, из 
средстава министарства културе 44.403,95 динара и за донације 866,00 
динара. 

 

Трошкови обавезних такси и новчаних казни 
 

Ови трошкови у целости се финансирају из сопствених средстава. Од 
15.272,50 динара, колико је за ову намену потрошено у 2012. години, на 
таксе за регистрацију возила односи се 952,00 динара, на судске таксе за 
утужење нередовних платиша 12.760,50 динара, а на републичке таксе 
1.560,00 динара.  

 

Капитално одржавање зграда и објеката 
 

У току 2012. године утрошено је за капитално одржавање зграда 
4.670.190,74 динара, од чега 4.319.203,40 динара из програма 
 



Министарства културе, информисања и информационог друштва преко 
буџета Града, за реконструкцију управне зграде и 350.000,00 динара из 
средстава Министарства културе, информисања и информационог друштва   
За уређење таванског простора у управној згради. 

 

 
 

 За пројектно планирање утрошено је у 2012. години 371.980,00 
динара, од чега 220.000,00 динара из буџета (Заводу за заштиту споменика 
за уређење атријума у згради у ул.Николе Пашића),и 151.980,00 динара из 
сопствених средстава (за иновирање идејног пројекта Официрског дома 
капа пројекту, за измену пројекта дојаве пожара у Официрском дому 
Еуротехнику и Про метану и Југорозгасу за сагласности за грејање.Остале 
су неизмирене обавезе према Капа пројекту за израду пројекта за 
Официрски дом у износу од 1.176.000,00 динара.  
 

Административна опрема 
 

Из буџетских средстава купљена је у 2012. години опрема у износу од 
144.990,00 динара ( 5 картотечких ормара, и плаћен део за лап топ 
50.000,00 динара) Из средстава републичког буџета која су ишла преко 
градског буџета у износу од 68.509,74 динара, купљена су: колица, и 
постаменти (пројекат „Изложба поводом прославе Дана државности – 
Ордење из Првог светског рата). Из средстава Министарства културе, 
информисања и информационог друштва купљена је електронска и 
рачунарска опрема за преојкте „Виртуелна Ћеле Кула“ и „Стална поставка 
музеја на медијани“ и опрема за изложбу „Хришћанство у Нишу од 
Константина до данас“ у укупном износу од 3.936.891,81динара. Из 
сопствених средстава набављени су: усисивач, столице (10 комада) и А3 
колор штампач, у укупној вредности 318.466,00 динара. 

 

Опрема за културу 
 

Из буџетских средстава набављени су дигитална вага (35.282,00 
динара), сеф за нумизматику (38.940,00 динара), баријере са ужадима 
(149.044,09 динара) и ултразвучно пенкало (191.988,98 динара). Из 
 



 

сопствених средстава купљен је опрема за конзерваторску радионицу 
(507.400,00 динара) и плаћене накнаде за монтажу билбордова на Ћеле 
Кули и Медијани(10.992,00 динара) 

 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 

 
У 2012. години, из средстава министарства купљена је пумпа за воду 

на Медијани у износу од 12.105,80  динара. 
  

Нематеријална имовина 
 

За набавку књига за музејску библиотеку утрошеноје 65.627,20 динара 
из сопствених средстава. 

 

Роба за даљу продају 
 

За набавку робе за даљу продају утрошено је 595.069,22  динара из 
сопствених средстава.  

ПРОЈЕКТИ 
 
У 2012. години су реализовани следећи пројекти: 

1. Припрема изложбе у Арлу под радним називом ,,Античко наслеђе 
на тлу Србије'' 

Завршен је пројекат испоруком копије ограде са Медијане. Укупно је 
утрошено 400.979,40 динара. 

2. Адаптација управне зграде, од 5.300.000,00 динара колико је 
пренешено из Министарства културе... утрошено је 4.319.202,74 
динара. 

3. Изложба Ордење из Првог светског рата, поводом обележавања 
државног празника Сретење ‐ Дан државности Србије у Нишкој 
синагоги. У оквиру овог пројекта одржана је изложба поводом Дана 
државности у Нишкој Синагоги. За овај пројекат средства је 
обезбедило Министарство за културе, информисања и 
информационог друштва у укупном износу од 590.579,19 динара. Од 
тога је 191.998,98 динара од стране Министарства било опредељено 
за куповину једног ултразвучног пенкала за потребе Војног музеја у 
Београду. Преостала средства су утрошена за набавку баријере са 
ужадима ( 149.044,09 динара), колица за потребе Нишке синагоге 
(28.509,74 динара), за набавку постамената 10 комада (40.000,00 
динара), за ауторске хонораре (105.000,00 динара), за осигурање 
(53.064,38 динара) и остатак за штампани материјал, дневнице и 
друго. 

4. Ископавања на Бубњу, средства су обезбеђена из буџета Града и то: 
100.000,00 динара за закуп куће за смештај екипе. Остале су 
неизмирене обавезе у износу од 195.699,00 динара, за дневнице 
археолога. 



 

5. Виртуелна Ћеле Кула, средства су обезбеђена из Министарства 
културе у износу од 1.890.000,00 динара. Програм је делимично 
реализован у 2011. години. У 2012. години утрошено је 423.406,95 
динара. 

6. Стална поставка музеја на Медијани, средства су обезбеђена из 
Министарста културе у износу од 1.200.000,00 динара. Изведени су 
радови на згради у износу од 362.120,00 динара и опреме 837.208,54 
динара. 

7. Уређај за нетоксичну дезинфекцију предмета. Извршена је 
набавка уређаја по цени од 507.400,00 динара. Министарство културе 
је пренело на буџет Града 500.000,00 динара за овај пројекат, али 
Град није пренео средства Музеју. 

8. Обележавање Миланског едикта‐прва фаза презентације 
културног наслеђа Ниша (поводом обележавањајубилеја 1700 
година од Миланског едикта). Трошкови припреме и организовања 
радионице (Централни институт за конзервацију, превођење, 
кетеринг, репрезентација, преноћиште) 1.662.587,66 динара. Набака 
опреме (плотер и фотоопрема) 2.523.010,00 динара и грађевински 
радови 175.494,00 динара. Преостаје да се уради идејно решење 
поставке у Официрском дому. 

9. У сусрет Јубиларној 2013. години – изложба у галерији РТС. 
Утрошено је 45.453,00 динара.  

10.  Изложба приновљених предмета са ископавања на Бубњу.  
Утрошено је 83.552,99 динара. 

11. Ризница Ниша, започет је пројекат. Од 1.600.000,00 динара, колико је 
Министарство пустило на рачун буџета Града, Музеју је пребачено 
127.535,00 динара, за припремз каалога, лектуру и превод. Није 
плаћена опрема у износу од 803.114,00 динара и хонорари у износу 
од 290.590,00 динара. 

12. Изложба Константиново доба ‐ 1700 година,започет је пројекат. 
Од 1.910.000,00 динара, утрошено је 635.839,40 динара за прање 
стубова на медијани, нове капке , израду макета и намештаја за 
зграду на Меијани. 

13. Пројекциона сала „12.фебруар“. На рачун буџета Града уплаћено је 
480.000,00 динара. Музеју нису пренешена средства, а створене су 
обавезе за уређење просторије 149.600,00 динара, и за опрему 
280.798,40 динара. 

14. Мултимедијална поставка Логора на Црвеном Крсту. На рачун 
буџета Града уплаћено је 400.000,00 динара. Музеју нису пренешена 
средства, а створене су обавезе за уређење просторије 148.200,00 
динара, и за опрему 244.083,00 динара. 

15. Сређивање сталне поставке на Логору на Црвеном Крсту. На 
рачун буџета Града уплаћено је 500.000,00 динара. Музеју нису 
пренешена средства, а створене су обавезе за уређење просторије 



 

267.750,00 динара, за опрему 48.960,00 динара и за графичку обраду 
и припрему 180.000,00 динара. Из средстава редовног буџетског 
финансирања створена је доцња за идејно решење поствке у износу 
од 400.000,00 динара. 

16. Живот хришћана у Нишу од Константина до данас. Изложба је 
планирана за јануар 2013. године. За ову изложбу уплаћена су на 
рачун Народног музеја средства Министарства културе, у износу од 
995.000,00 динара и средства донације у износу од 40.000,00 динара 
(ЗОИЛ Дунав). У 2012. години за конзервацију слика утрошено је 
166.972,00 динара, за различити материјал за конзервацију и штампу 
201.680,54 динара, за израду витрина 88.500,67 динара, за 
урамљивање и транспорт 12.468,00 динара, за каталог 12.664,00 
динара, и за репрезентацију 13.919,00 динара.  

17. Касноантичка некропола у Јагодин мали. Из Министарства културе 
уплаћена су средства на градски буџет у износу од 1.990.000,00 
динара. Музеју је пренето 15.777,00 динара за израду ситуационог 
плана. Музеј је створио неизмирене обавезе у износу од 530.030,87 
динара за израду макета и израду дизајна изложбе. 

18. Изложба „Филмови које смо волели“. Из сопствених средстава 
утрошено је 28.512,86 динара, за израду флајера, репрезентацију и 
поствљање изложбе. 

19. Јавни радови „Рад на очувању културног блага Ниша“. Ангажована 
су четири радника, за чије зараде је исплаћено 723.828,93 динара, за 
превоз на посао и са посла 38.854,56 динара и за ХТЗ опрему 
17.492,00 динара. Од Завода за тржиште рада добијено је 708.105,41 
динара. 

20.  Штампање публикација. У 2012. години одштампане су нове 
публикације: 

 Зборник 20    (288.389,72 динара) 

 Календар ,,милански едикт''     (242.000,00 динара) 

 Водич ,,Медијана'',  (30.691,80 динара). 
 
У Нишу, 14.02.2012. године. 

 
      Припремио,             Директор, 
       Љубиша Николић      Славиша Поповић 
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