








Извештај о раду Народног музеја Ужице за 2021. годину 
 

2 

 

 Садржај: 

 

1. Увод 

 1.1. Историјат установе, циљеви и мисија ...................................................................          3 

 1.2. Правни основ за обављање делатности установе ................................................          4 

 1.3. Делатност установе .................................................................................................          5 

 1.4. Организациона структура установе .......................................................................          6 

 1.5. Начин финансирања ................................................................................................          6 

 

2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део) 

 2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града; 

(Табела 1а) ............................................................................................................             7 

 2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и  
других извора .......................................................................................................           16 

 2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су  
предвиђени годишњим планом рада ..................................................................        17 

 2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани .................        17 

 2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, 
а нису били предвиђени годишњим планом рада ..............................................        17 

 2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја ...........        17 

 2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу 

међународне сарадње ............................................................................................        18 

 2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 

уступљеним терминима ........................................................................................        18 

 2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности ..................................        18 

 

 3. Кадровски услови (људски ресурси) 
 3.1. Стање запослених .....................................................................................................        20 

 3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији ..................        21 

 3.3. Промене стања запослених у току године .............................................................        21 

 

4. Стање основних средстава 

 4.1. Просторни услови рада ...........................................................................................        21 

 4.2. Стање објеката и опреме .........................................................................................        21 

 4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и 

инвестиционо одржавање објеката и опреме ....................................................        21 

 4.4. Текуће одржавање објеката и опреме ....................................................................        22 

 

5. Финансијски извештај 
 5.1. Остварење прихода .................................................................................................        22 

 5.2. Извршење расхода ..................................................................................................        25 

 

  



Извештај о раду Народног музеја Ужице за 2021. годину 
 

3 

 

 1. Увод 

 

  1.1. Историјат установе, циљеви и мисија 

 

Народни музеј Ужице (НМУ), регионални je музеј надлежан за територију десет 

општина Златиборског округа (Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Ариље, Чајетину, 
Прибој, Пријепоље, Нову Варош, Сјеницу и Севојно) и Град Ужице. Формиран је 12. јула 
1946. године, најпре као Музеј устанка 1941. Решењем Народног одбора Титово Ужице од 
29. априла 1963. године основан је Народни музеј, у чији су састав ушли Музеј устанка 
1941. и Завичајни музеј, чија се збирка постепено формирала. Одлуком СИЗ-а културе, а 
на предлог друштвено-политичких организација града, Народном музеју је 22. јуна 1979. 
године пренет на управљање и коришћење спомен-комплекс на Кадињачи. Од 1. јануара 
1991. године до 21. октобра 2002. године Меморијални комплекс Кадињача пословао је 
као самостална установа. Поново улази у састав Народног музеја Ужице 2002. године. 

У оквиру НМУ налазе се стручна одељења за археологију, етнологију, историју и 
историју уметности, педагошка служба, стручна библиотека, конзерваторске радионице, 
фотолабораторија, служба за опште, материјално и финансијско пословање, служба за 
помоћно-техничке послове, Меморијални комплекс Кадињача и Јокановића кућа. 
Стручњаци Музеја баве се научно-истраживачким и музејско-истраживачким радом, 
обрадом музејских предмета, конзерваторско-рестаураторским и сниматељско-

документационим радом, изложбеном и издавачком делатношћу, просветно-педагошким 
и информативно-маркетиншким радом, пружају услуге корисницима музејског материјала 
и сарађују са сродним установама. Музејски материјал разврстан је у више археолошких, 
етнолошких, историјских, уметничких и нумизматичких збирки. 

Поред заштите покретних културних добара, Народни музеј Ужице се бави и 
заштитом непокретних културних добара. У периоду од 1994. године до 1998, урађена је 
комплетна конзервација, рестаурација и ревитализација манастира Увац (СО Чајетина). У 
2012. години завршен је пројекат реконструкције-изградње цркве брвнаре у Севојну. 
Извршена је рестаурација родних кућа и спомен-соба познатих личности и народних 
хероја (Димитрија Туцовића, Стеве Чоловића), као и спомен-чесама на Поповој води, у 
Великом парку у Ужицу (Ружића чесма) и других спомен-обележја. 

У другој згради Музеја налазе се три сталне поставке: „Ужице, настанак и развој“, 
„Легат сликара Михаила Миловановића“ и „Историја Наменске производње у Ужицу од 
1928. до данас“. Стална поставка „Ужичка република 1941.“, која се налази у првој згради 
Музеја, реконструисана је и отворена за посетиоце 2016. године. У подземним трезорима 
налазе се две сталне поставке: „Партизанска фабрика оружја и муниције 1941.“ и 
„Лапидаријум античких споменика“. У Јокановића кући налази се стална поставка 
„Градска кућа с краја XIX и почетка XX века“, а на Кадињачи, у оквиру спомен-дома, 
„Раднички батаљон у борби на Кадињачи“ и „Ужички крај у НАТО агресији на СР 
Југославију“. 
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Од 30. априла 2009. године у оквиру организације рада Народног музеја Ужице је и 
презентација Хидроелектране „Под Градом“. У склопу Народног музеја Ужице налази се 
и Завичајно одељење Музеја у Новој Вароши. 

За целокупан рад Музеј је добио бројна признања, међу којима се издвајају две 
награде „Михаило Валтровић“, додељене од стране Музејског друштва Србије, затим 
Вукова награда и Сретењски орден трећег степена, додељен 2021. године од стране 
председника Републике Србије. 

Циљ и задатак музеја као установе јесте истраживање, заштита и презентација 
културних добара и артефакта који сведоче о људском стваралаштву и историји на 
подручју које територијално обухвата. Музеј је установа која врши заштиту покретних и 
непокретних културних добара уметничко-историјских дела. Он је преносилац естетских 
и културних значења, па стога, с једне стране има улогу институције, а с друге стране је 
део друштва и културе. То је место где се успоставља „круг културног деловања“ тј. место 
где се одвија интеракција између публике и извора културе. 
 

1.2. Правни основ за обављање делатности установе 

 

Правни основ за обављање делатности Народног музеја Ужице регулишу следећа 
правна акта: 
- Закон о култури („Сл. гл. РС“ број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 
78/2021), 

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - 
др. Закон, 6/2020 – др. закон, 35/2021- др. закон), 
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), 
- Закон о буџету Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021), 
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), 
- Закон о Општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – 

аутентично тумачење), 
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. 
закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - 

одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - 

усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 
57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени 
дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 
4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020 и 156/2020 - 
усклађени дин. изн., 6/2021- усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021 и 132/2021 – 

усклађени дин. изн.), 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 
34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 
99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон), 
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- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба*, 30/2002, 32/2002 - испр., 69/2002, 
78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 

105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 

60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 

108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 

124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. 
закон и 157/2020 - др. закон, 19/2021,48/2021 и 123/2021- др. закон), 
- Посебан колективни уговор запослених код послодаваца за запослене у Народном музеју 
Ужице, Историјском архиву Ужице, Народној библиотеци Ужице, Градској галерији 
Ужице и Градском културном центру Ужице број 022-106/18 од 08.10.2018. године, 
- Статут Народног музеја Ужице од 21.01.2018. године, 
- Правилник о организацији и систематизацији радних места у Народном музеју Ужице 
број 298 од 31.07.2020. године. 
 

1.3. Делатност установе 

 

Претежна делатност Музеја: 
 

91.02 - делатност музеја, галерија и збирки. 
 

Поред претежне делатности Музеј обавља и друге делатности: 
 

91.03 - заштита и одржавање непокретних културних добара на територији Града   
Ужица и општина сходно члану 10. Статута, 
90.03 - уметничко стваралаштво, 
47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, 
47.78 - трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама  
(сувенири, рукотворине, религијских предмета и сл.), 
58.11- издавање књига, 
58.14 - издавање часописа и периодичних издања, 
58.19 - остала издавачка делатност, 
56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката, 
56.30 - услуге припремања и послуживања пића. 
 

У оквиру претежне делатности 91.02 Музеј обавља и друге делатности: 
 

• врши стручна музеолошка и научна истраживања; 
• прикупља, сређује, чува, одржава и користи покретна уметничка историјска дела; 
• стручно обрађује уметничко - историјска дела из својих збирки и фондова; 
• води регистре и документацију уметничко историјских дела у складу са законом и  
другим прописима; 
• обезбеђује услове за смештај и чување уметничко - историјских дела и преузима мере за 
њихову трајну заштиту; 
• обезбеђује услове за коришћење уметничко - историјских дела у циљу културно- 

 просветног и научног рада; 
• излаже уметничко - историјска дела преко сталних и повремених тематских изложби;  
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• организује предавања и друге погодне облике културно - образовне делатности; 
• издаје публикације о културним добрима и резултатима научно истраживачког рада; 
• пружа стручну помоћ око чувања и одржавања уметничко-историјских дела 

сопственицима и корисницима тих дела; 
• стручно обрађује и врши послове превентивне заштите у сарадњи са Заводима за 

заштиту споменика културе, као и одржавање споменика у Меморијалном комплексу 
Кадињача и осталих споменика који су пренети у надлежност Народног музеја Ужице. 
 

У оквиру споредне делатности Музеј: 
 

• обавља трговину на мало књигама и сувенирима; 
• врши производњу и продају прехрамбених производа и пружање угоститељских услуга; 
• обавља и друге послове у складу са Законом о заштити културних добара. 
 

1.4. Организациона структура установе 

 

 Организациону структуру установе чине следеће службе: 
 

   1) Служба за стручни рад са музејским збиркама, у чијем саставу су: 
1.1) Одељења за послове стручно-научне обраде збирки 

1.2) Одељење за општу документацију са фотолабораторијом 

1.3) Одељење техничке заштите са радионицом 

   2) Служба за педагошки рад са посетом 

   3) Служба за опште и техничке послове, у чијем саставу су 

3.1) Одељење за финансијско-административне послове 

3.2) Одељење за помоћно-техничке послове (одржавање зграда Музеја и Јокановића куће) 
    4) Меморијални комплекс Кадињача 

4.1) Одржавање Меморијалног комплекса Кадињача 

4.2) Одељење за стручне и помоћно-техничке послове и превентивну заштиту и 
одржавање  
       споменика у оквиру територијалне надлежности 

    5) Одељење Завичајног музеја Нова Варош. 
 

1.5. Начин финансирања Народног музеја Ужице 

 

 Народни музеј Ужице финансира се из сталних и повремених прихода. 
 

Стални приходи: 
 

- Град Ужице (буџет Града), 
- Општина Нова Варош, 
- Сопствени приходи. 
 

Повремени приходи: 
 

- Министарство културе и информисања (пројекти), 
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- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (пројекти, накнаде за 
породиљско боловање, јавна набавка за „Државни програм обележавања годишњица 
историјских догађаја ослободилачких ратова Србије“), 
- Министарство трговине, туризма и телекомуникација (пројекти), 
- Министарство рударства и енергетике, 
- Републички фонд за здравствено осигурање (накнаде зарада за боловање преко 30 дана), 
- Општина Бајина Башта (пројекти), 
- Општина Ариље (пројекти), 
- Општина Пожега (пројекти), 
- Приходи од физичких и правних лица. 
 

 

 2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део) 

 

2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града 

 

У току 2021. године Народни музеј Ужице реализовао је велики број програмских 
активности као што су изложбе, издавачка делатност, музејске манифестације, научно-

истраживачки рад, одржавање споменика у оквиру територијалне надлежности Народног 
музеја Ужице, а по Уговору о финансирању програмске активности у култури у 2021. 

години број II број 022-11/21 од 08. 03. 2021. године и Анекс уговора о финансирању 
програма у култури у 2021. години II број 022-92/21 од 23. 07. 2021. и II Анекс уговора о 
финансирању програма у култури у 2021. години II број 022-92/21-1 од 02. 12. 2021. 
године. 

У оквиру програмских активности којима се подстиче културно и уметничко 
стваралаштво Народног музеја Ужице реализоване су следеће активности: 

1. Манифестације „Музеји за 10“ и „Европска ноћ музеја“ 2021, поред рада са 
посетиоцима ове године акценат је стављен на интернет промоцију музејских 
експоната. Манифестације су одржане у складу са препорученим 
епидемиолошким мерама заштите; 

2. Обележавање 15. априла, 80. годишњице од одбране Ужица у Априлском рату 
1941. године на Сарића осоју. Церемонији одавања поште изгинулим војницима 
и цивилима присуствовале су делегације Града Ужица, градске општине 
Севојно, СУБНОР-а Ужице, Удружења бораца НОР-а, Удружење потомака 
ратника у ратовима 1804-1918. „Мајор Коста Тодоровић“, Удружење ветерана и 
ратних инвалида ратова 1990-1999, Удружење борци Севојна и родбина 
погинулих; 

3. Обележавање 09. маја, 76. годишњице од завршетка Другог светског рата – 

Дана победе над фашизмом, на Партизанском гробљу, на Доварју. Церемонији 
одавања поште изгинулим борцима присуствовале су делегације Града Ужица, 
градске општине Севојно, СУБНОР-а Ужице, ГО СПС Ужице, Удружење 
ветерана и ратних инвалида ратова 1990-1999; 



Извештај о раду Народног музеја Ужице за 2021. годину 
 

8 

 

4. Обележавање 22. новембра. Служење помена жртвама, радницима и цивилима, 
настрадалим 22. новембра 1941. године у подземним трезорима Партизанске 
фабрике оружја и муниције. Церемонији одавања поште изгинулим радницима 
и цивилима присуствовале су делегације Града Ужица, градске општине 
Севојно, СУБНОР-а Ужице, Удружења бораца НОР-а, Удружење потомака 
ратника у ратовима 1804-1918. „Мајор Коста Тодоровић“, Удружење ветерана и 
ратних инвалида ратова 1990-1999, Удружење борци Севојна и родбина 
погинулих; 

5. Обележавање 29. новембра 2021. године. У организацији Одбора Владе 
Републике Србије за неговање традиција одлободилачких ратова Србије, Града 
Ужица и Народног музеја Ужице обележена је 80. годишњица битке на 
Кадињачи, у којој су три чете Радничког батаљона заједно са Посавцима и 
Орашанима пружиле снажан отпор далеко бројнијој и боље опремљеној 
немачкој војсци са задатком да се одбрани одступница Врховном штабу 
НОПОЈ-а, партизанским одредима и партизанској болници који су се 
повлачили из Ужица ка Санџаку. У част погинулих бораца свештенство ужичке 
цркве служило је парастос. На спомен-костурницу, испод које се налазе 
посмртни остаци већине бораца изгинулих на Кадињачи, венце је положило 19 

делегација: Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Министарства одбране и Војске РС, Града Ужица, Републички одбор Субнор-а 
Србије, градске општине Севојно, потомци погинулих бораца, као и многе 
друге делегације из Србије и Словеније. 
Присутнима су се обратили др Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница 
Града Ужица, генерал-мајор Видосав Ковачевић, председник СУБНОР-а Србије 
и проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања; 

6. Учешће у XIII Међународном дечијем фестивалу фолклора „Лицидерско срце“, 
изложбом ношњи свих учесника фестивала; 

7. У оквиру научно-истраживачког рада кустоси Музеја су обавили истраживања 
везана за реализацију пројекта проширења и ревитализације сталне поставке 
„Ужице настанак и развој“; тематику Другог светског рата; Ужичке републике; 
посебна истраживања на тему Дринске бановине у Краљевини Југославији 
1929-1941; ратних плаката 1941-1944. године; научно-истраживачки рад о 
машиновођи и борцу НОП одреда Војину Никитовићу; делатности посланика 
Ужичког округа на Светоандрејској скупштини у Београду 1858. године; 
културно-историјско наслеђе Града Ужица; интерпретацију симбола 
југословенства и српства у Србији и у дијаспори; припрема монографије о 
стваралаштву академског сликара Душана Старчевића; истраживање на тему 
конзервације и рестаурације појаса Јакичар из збирке музеја; кабинетска и 
теренска истраживања и прикупљање грађе поводом припреме и спровођења 
конзерваторско-рестаурацијских послова; настављен је рад на истраживању 
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уметничког опуса и живота сликара Михаила Миловановића; рад на 
истраживању домаћих и страних извора на темe из области историје, етнологије 
и антропологије; 

8. Прикупљено 14 научних радова, извршена њихова рецензија, лектура, превод 
резимеа на енглески језик и извршена припрема за штампу Ужичког зборника 
45; 

9. Издавачка делатност Народног музеја Ужице у 2021. години обухватала је све 
серијске и монографске публикације, каталоге, позивнице и плакате изложби. У 
току 2021. године из штампе су изашла следећа издања: 
- Ужички зборник 45; 

- „Црква брвнара у Дубу“, аутора Драгише Милосављевића; 

- Каталог, плакати и позивнице изложбе „Извол`те, али отмено“ аутора 

Катарине Доганџић Мићуновић и Милодарке Ђајић; 

- Каталог, плакати и позивнице изложбе академског сликара Радомира 
Верговића „Сентиментално путовање“; 

- Каталог, плакати и позивнице изложбе ,,Говор душе“, аутора Дијане 
Ристовић и Мире Ћуковић. 

 

 У оквиру сарадње Музеја са недељником „Вести“, чији је циљ презентација 
музејског наслеђа које се чува у музејским депоима, кустоси Музеја написали су 12 

стручних текстова који су сваког месеца објављивани у недељнику. 
 

У оквиру редовних програмских активности у 2021. години урађени су следећи 
послови: 
1. Изложбе у Народном музеју Ужице и Јокановића кући: 

- Изложба „Извол`те, али отмено“ аутора Катарине Доганџић Мићуновић и 
Милодарке Ђајић; 

- Изложба „Сентиментално путовање“ аутора Радомира Верговића; 

- Изложба „Ужице у Дринској бановини, културно-просветне и економске 
везе Ужица и Сарајева као центра Дринске бановине 1929-1941.“, аутора 
Станојке Миливојевић и Немање Обрадовић; 

- Изложба „Културни живот у Ужицу између два рата 1919 -1941.“ аутора 
Станојке Миливојевић, Немање Обрадовић и Дијане Ристовић; 

- Изложба ,,Говор душе“, аутора Дијане Ристовић и Мире Ћуковић; 
- Изложба „Накит кроз време“, аутора Милодарке Ђајић и Радмиле Јовић. 

Изложбу је свечано отворила потпредседница Владе и министарка културе 
и информисања Маја Гојковић, поводом 75 година рада Народног музеја 
Ужице; 

2. Народни музеј Ужице организовао је промоцију књиге Илије Мисаиловића, 
„Аћим Стевовић, живот и дело“, која говори о животу и раду пројектанта 
хидроелектране „Под Градом“ у Ужицу; 
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3. Као једна од примарних активности рада Музеја је рад са посетиоцима. У току 
2020. и 2021. године, услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом 
COVID-19, Музеј је имао знатно мањи број посетилаца него претходних 
година. Уз строго придржавање епидемиолошких мера заштите, од стране 
запослених у Музеју и посетилаца, Народни музеј Ужице омогућио је неометан 
приступ посетилаца сталним и тематским поставкама Музеја. Посетиоцима је 
приближен дух времена о којима Музеј сведочи, као и предмети који се у 
музеју чувају. Тумачене су сталне поставке Музеја: „Ужице настанак и развој“, 
„Ужичка република 1941.“ „Легат Михаила Миловановића“, „Партизанска 
фабрика оружја и муниције“, „Историја Наменске производње у Ужицу од 
1928. до данас“, „Лапидаријум античких споменика“, стална поставка 

Меморијалног комплекса „Кадињача“: „Раднички батаљон и борба на 
Кадињачи“, стална поставка у Јокановића кући „Градска кућа у Ужицу у XIX и 
почетком XX века“, као и тематске изложбе које су биле отворене у току 2021. 

године; 
У 2021. години Народни музеј Ужице заједно са Јокановића кућом, 
Меморијалним комплексом Кадињача и Одељењем завичајног музеја у Новој 
Вароши посетило је 12.650 посетилаца, од чега је 8.340 одраслих, 4.310 деце 
испод 18 година, 1.260 деце школског узраста, 12 особа са инвалидитетом, 6 
особа са ICOM картицом и 13 делегација; 

4. Кустоси музеја написали су и конкурисали код надлежних министарстава са 11 

пројеката; 
5. Пружање стручне помоћи при коришћењу музејске документације, архивске 

грађе, фототеке и издавање библиотечких књига корисницима ових фондова, 
при раду на разним тематским истраживањима и пројектима; 

6. Наставак ревизије свих музејских збирки које је наложило Министарство 
културе и информисања Републике Србије; 

7. Рад на дигитализацији културног наслеђа. Кустоси музеја су током 2021. 

године дигитализовали неколико стотина инвентарних картона; 
8. Рад на сређивању и стручној обради музејских предмета, архивске грађе, израда 

музејске и фото документације за историјску, етнолошку, археолошку и збирку 
историје уметности; 

9. Рад на прекуцавању улазних и инвентарских књига, како би се старе и похабане 
књиге повукле из употребе, а у свакодневну употребу увеле нове, прекуцане и 
одштампане; 

10. Сарадња са средствима јавног информисања. Кустоси Музеја дали су на 
десетине интервјуа за ТВ РТС, TV PINK, TV PRVA, ТВ Курир, ТВ Лав, ТВ 
Глас западне Србије, TV Balkan Trip, локалне ТВ5, ТВ Бајина Башта, агенција 
ZOOM, Радио Ужице, новинска агенцијe RINA, Телеграф, Курир, Вести Ужице, 
интернет портал Б92 и многи други; 
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11. Учешће у видео-пројекту уметника Оливера Холза (Olivier Holzl) из Беча на 
сталној поставци „Ужичка република 1941. године“; 

12. У оквиру стручног усавршавања један кустос музеја je учествоваo на онлајн 
конференцији поводом представљања културно-образовне платформе еМузеј. 
Током конференције представљена је платформа и педагошка улога музеја и 
искуства са креирањем мултимедијалног садржаја за платформу; 

13. Настављен је рад на редовном ажурирању свих актуелности на сајту, facebook, 
twiter и instagram страници Музеја, који су се показали као добар медиј у 
комуникацији са публиком нарочито за време ванредног стања у Републици 
Србији. Током трајања манифестација „Европска ноћ музеја“ и „Музеји за 10“ 
вршена је интензивна online промоција музејског блага објављивањем текстова, 
фотографија и видео записа. Овакав вид комуникације са музејском публиком 
похваљен је од стране организатора манифестације „Музеји за 10“ као и 
многобројних посетилаца музејских друштвених налога; 

14. У току 2021. године Музеј је откупио слику „Ужице - пејзаж“ аутора 
Драгољуба Вуксановића. Велики број предмета добијен је на поклон од 
дародаваца Музеја, и то су: слика  „Хватање облака“ аутора Жељка Ђуровића;  
ловачка пушка Bayard cal. 16/65; 5 предмета за етнографску збирку; диплома 
Милуна Топаловића, месара из Ужица (1. фебруар 1932. године) и дописнице из 
1927. године за збирку архивалија историјског одељења; индукторски 
телефонски апарат ТА 57; војна књижица југословенске армије на име 
Шоботовић (Обрен) Крста (1907-1979); 

15. Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије 
реализовани су следећи пројекти: 

- Пројекат „Уређење и опремање излагачког простора“ (Прва фаза); 
- Пројекат „Уређење и опремање излагачког простора у згради музеја“; 
- Пројекат „Виртуелна шетња кроз културно наслеђе нововарошке чаршије“; 

- Пројекат испитивачких и сликарских, конзерваторско-рестаураторских 
радова на иконама са иконостаса цркве Вазнесења Христовог у Рогачици; 

16. Кустоси археолошког, етнографског, одељења историје и историје уметности, 
као и документационог одељења обављали су све послове везане за рад са 
музејским збиркама и музејској документацији; вршили научно-истраживачки 
рад и писали пројекте за Министарство културе и информисања Републике 
Србије; реализовали 4 музејске изложбе, написали текстове каталога и 
изложбених паноа; обављени су разговори са потенцијалним дародавцима и 
продавцима културних добара; сортирање и обрада студијског материјала; 
састанци радне групе и писање експозеа за нову сталну музејску поставку; 
писање и објављивање научних радова у Ужичком зборнику 45; писање 
новинских чланака за недељник „Вести“ Ужице; сређивање депоа; рад на 
дигитализацији музејске и културне баштине у програму ИМУС; ревизија 
музејских збирки које је прописало Министарство културе и информисања 
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Републике Србије; примопредаја дела етнолошке збирке између кустоса; 
проглашење музејских предмета за културно добро, посао који се континурано 
обавља током целе године; бележење свакодневних догађаја значајних за 
савремену историју; вршење интервјуа са личностима који могу пружити 
сведочанства битна за даље проучавање и разумевање културне баштине; 
истраживање домаћих и страних извора на темe из области историје, 
етнологије, арехеологије; снимање и евидентирање стања објеката историјског, 

археолошког и етнографског карактера на подручју општине; завршна фаза 
рекогносцирања на делу територије Општине Бајина Башта; археолошки надзор 
у селу Вране и у порти цркве Светог Ахилија у Ариљу; у сарадњи са Заводом за 
заштиту споменика културе Краљево обављено је рекогносцирање села 
Сврачково, општина Ариље; обављен је археолошки надзор локалитета Стари 
Град, реконструкција Водене куле; сарадња са другим установама културе; 

сарадња са полицијском управом Ужице, одељењем за послове оружја; 
регистрација откупљеног ватреног оружја; рад у музејским комисијама; писање 
говора, протокола и саопштења за медије за манифестације и догађаје које 
обележава музеј; 

17. У оквиру редовне делатности конзерваторско одељење Музеја радило је на 
следећим пословима: извршен је преглед депоа у којима се налазе музејске 
збирке при чему је извшен преглед предмета, утврђено стања температуре и 
ваздуха, као и степена влажности; извршена конзервација на 9 предмета из 
историјске збирке; конзервација 12 предмета из археолошке збирке; 77 

предмета из етнолошке збирке; из исте збирке започет рад на 94 предмета чији 
се завршетак очекује током 2022. године; конзервација и рестаурација 13 слика 

из уметничке збирке Музеја; урађена је конзерваторска документација; 
сликарско конзерваторска документација са фото документацијом; кабинетска 
и теренска истраживања и прикупљање грађе поводом припреме и спровођења 
конзерваторско-рестаурацијских послова; урађена је конзервација 55 предмета 
за потребе две изложбе које су отворене у музеју; један конзерватор музеја 
боравио је у манастиру Хиландар где је учествовао у конзервацији живописа, 
изради новог мозаика и осликавању декоративних орнамената у једном делу 
манастира; један конзерватор музеја радио је испитивачке и сликарске, 
конзерваторско-рестаураторске радове на иконама са иконостаса цркве 
Вазнесења Христовог у Рогачици; 

18. Одељење фото-лабораторије Музеја радило је на фотографисању свакодневних 
догађаја у граду, изложби и манифестација које се одржавају у музеју, 
сређивању фото-документације, фотографисању предмета за потребе кустоса и 
музејских збирки; 

19. Одељење за финансијско-административне послове обављало је све послове за 
потребе Музеја везане за финансије и рачуноводство, администрацију и правне 
послове; 
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20. Одељење за помоћно-техничке послове обављало је све послове везане за 
одржавање зграда Музеја, музејског платоа, подземних просторија које служе 
као изложбени простор и Јокановића куће. Поред тих послова, вршило је и 
продају улазница, сувенира и књига из издавачке делатности Народног музеја 
Ужице, као и курирске послове; 

21. Јокановића кућа представља својеврстан етнографски споменик културе у 
Ужицу. У њој се презентује стална музејска поставка под називом „Градска 
кућа у Ужицу у XIX и почетком XX века“ коју су посетиоцима тумачили 
кустоси етнографског одељења Народног музеја Ужице. Поред сталне поставке 
у сутерену куће налази се изложбени простор који је током 2021. године 
коришћен за презентовање тематских изложби; 

22. Један запослени радник полагао је испит за стручно звање у Народној 
библиотеци Београд и стекао музејско звање дипломирани библиотекар; 

23. У оквиру редовне делатности започети су послови на сређивању библиотеке и 
библиотечког фонда. У току 2021. године извршени су следећи послови: 
- Физичка обрада библиотечких јединица, усисавање и чишћење књига,  

инвентарисање, сигнирање и смештај библиотечке грађе; 
- Уношење новопристиглих публикација (путем размене, поклона), као и 

старих наслова у дигиталну базу података (Мicrosoft Excel), чиме се врши и 
ревизија целокупног библиотечког фонда; 

- Рад са корисницима библиотеке (колеге, студенти, новинари, грађани); 
- Слање обавезних примерака нових музејских публикација у Народну 

библиотеку Србије и Ужичког зборника у Дигитални репозиторијум 
Народне библиотеке Србије; 

- Размена издања са сродним институцијама, те обогаћивање библиотечког 
фонда; 

- Стручна обрада дела Фонда старе и ретке књиге, након чега је списак 
прослеђен Народној библиотеци Ужице, колеги Илији Смиљанићу ради 
процене и уношења у Регистар старе и ретке библиотечке грађе од 
изузетног и великог значаја; 

- Набавка путем куповине нових наслова за стручну музејску библиотеку; 
24. У 2021. години Меморијални комплекс Кадињача послове је обављао у складу 

са Програмом пословања усвојеним од стране Градског већа и Скупштине 
Града Ужица. 

На реализацији извршених послова учествовала су 3 радника (чувара) 
запослена на неодређено време, 2 чувара ангажована на период од шест месеци, 
једна хигијеничарка и 1 водич.  

Меморијални комплекс Кадињача организовао је своје активности по 
следећим областима: 
- Рад са посетиоцима 

- Одржавање Меморијалног комплекса Кадињача 

- Одржавање других спомен - обележја 
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- Остале активности 

 

Рад са посетиоцима 

С обзиром на побољшање епидемијске ситуације изазване пандемијом вируса 
Covid-19, број посетилаца на Меморијалном комплексу Кадињача, знатно се 
повећао у односу на 2020. годину. Кадињачу, са сталним и тематским 
музејским поставкама, у 2021. години посетило је више организованих 
туристичких група и школских екскурзија, као и појединачних посетилаца.  

Посетиоцима Меморијалног комплекса Кадињача пружане су информације 
о борби бораца Радничког батаљона против 342. немачке фашистичке дивизије, 
29. новембра 1941. године у аутентичном простору, вођењем кроз сталну 
музејску поставку Раднички батаљон и борба на Кадињачи и презентовањем 
тематске изложбе Ужички крај у НАТО агресији на СР Југославију, у простору 
зграде Спомен-дома. 

 

Одржавање Меморијалног комплекса Kадињача 

Меморијални комплекс на Кадињачи чине: Зграда Спомен-дома у којој се 
налази стална музејска поставка „Раднички батаљон и борба на Кадињачи“, 

сала за тематске изложбе, угоститељски део, простори за друге садржаје и др. У 
склопу Меморијалног комплекса који се простире на површини од 15 хектара 
земљишног простора, од чега се 8 хектара парковски уређује, израђени су 
монументални споменици посвећени легендарној борби на Кадињачи. 
Изграђено је преко 2 км пешачких стаза, спомен-чесма, водовод Јелова Гора-

Кадињача, водовод Поникве-Кадињача и др. 
У извештајном периоду покошено је 7 хектара парковског простора, а за 

кошење травнате површине ван споменичког простора, потписан је посебан 
Уговор, са Небојшом Тадићем. Вршено је редовно чишћење, окопавање и 
орезивање 4000 комада парковског украсног шибља. Засађено је 1500 комада 
сезонског цвећа, набављеног од ЈКП Биоктош. Вршена је редовна набавка 
бензина и нафте за потребе кошења. Извршена је реконструкција клупа у 
парковском делу комплекса, обзиром да су дрвене летве за седишта у целости 
сатруле. 

Припрема пројектне документација у сарадњи са Заводом за заштиту 
споменика Краљево, за санацију тераса у оквиру зграде спомен-дома на 
Кадињачи. За пројекат ће се конкурисати код Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања РС. 

 

Одржавање других спомен–обележја 

Меморијални комплекс Кадињача, поред других послова бави се и одржавањем 
спомен-обележја, јавних споменика, спомен-чесама, биста и спомен-плоча на 
територији Града Ужица, а све у зависности од степена угрожености и 
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финансијских средстава. У оквиру одељења за превентивну заштиту и 
одржавање споменика у оквиру територијалне надлежности, извршени су 
радови на уређењу спомен костурнице на Партизанском гробљу на Доварју. 
Извршени су радови на оштећеним мермерним плочама, конзервација и 
чишћење мермерних површина костурнице, као и ретуширање плоча на којима 
су угравирана имена 175 погинулих бораца Ужичког НОП одреда, као и бораца 
других јединица погинулих на ужичком подручју током рата, међу којима су 
пет народних хероја: Алекса Дејовић, Желимир Ђурић, Душан Јерковић, Нада 
Матић и Милан Мијалковић. 

У 2021. години, у сарадњи са Градском управом, вршено је редовно 
одржавање и чишћење спомен – обележја у Сурдуку – посвећено Желимиру 
Жељу Ђурићу и Драгојлу Дудићу, спомен обележје изгинулим војницима и 
грађанима на Сарића осоју, спомен обележје „Ломача“ на Доварју. 

 

Остале активности 

У оквиру обележавања 80. годишњице борбе на Кадињачи, попуњени су 
обрасци и прикупљена је обимна документација ради конкурисања на конкурс 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, сектор за 
борачка питања, за јавну набавку услуге: реализација свечаности поводом 
обележавања значајних историјских догађаја ослободилачких ратова Србије у 
2021. години. 

На спомен-костурницу, испод које се налазе посмртни остаци већине бораца 
изгинулих на Кадињачи, венце је положило 19 делегација: Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства одбране и 
Војске РС, Града Ужица, Републички одбор Субнор-а Србије, градске општине 
Севојно, потомци погинулих бораца, као и многе друге делегације из Србије и 
Словеније. 
Присутнима су се обратили др Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница 
Града Ужица, генерал-мајор Видосав Ковачевић, председник СУБНОР-а Србије 
и проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања. 

Уметнички програм „Завет Кадињаче-да буде топло од живота“ који је 
приредио писац Милован Витезовић у режији Живорада Ајдачића извели су 
глумци ужичког позоришта: Дивна Марић, Слободан Љубичић и Бранислав 
Љубичић. Музичке нумере су извели певачи хора „Браћа Барух“ на челу са 
диригентом Стефаном Зекићем. 

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уписала се у књигу утисака, након чега 
јој је свечано уручен пасош Ужичке републике, док је директорка Славица 
Стефановић у име Народног музеја Ужице примила свечану повељу од 
СУБНОР-а Србије. 
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У овом извештајном периоду вршен је редован рад на музејској 
документацији у оквиру обраде картона споменика, спомен-чесама, храмова и 
других спомен-обележја на подручју Града Ужица. 

 

Прилог Табела 1а. 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА ИЗ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА У 2021. ГОДИНИ 

Редни 
број 

Назив програмских 
активности/пројеката 

Планирано из 
буџета Града 

Извршено из 
буџета града 

1 Издавачка делатност 580,000.00 555,261.64 

2 Музејске манифестације 360,000.00 294,220.93 

3 Научно-истраживачки рад 80,000.00 78,372.00 

4 Одржавање споменика 406,000.00 400,992.00 

5 
Израда пројектне документације-

сувенирница 100,000.00 99,450.00 

6 
Идејни пројекат и опремање 
излагачког простора 855,000.00 854,999.19 

  Укупно програмске активности: 2,381,000.00 2,283,295.76 

 

 

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и 
других извора 

 

 Део средстава за релизацију пројекта „Опремање излагачког простора (I фаза)“ 
реализован је из сопствених средстава Народног музеја Ужице и из средстава донација. 
 

2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су 
предвиђени годишњим планом рада 

 

1. Пројекат „Конзервација ватреног и хладног оружја из историјске збирке Народног 
музеја Ужице“; 

2. Пројекат „Рудо Шварц, немачки ратни заробљеник и сликар у Ужицу у периоду 
1944-1946“; 

3. Пројекат сондажног ископавања у селу Сјениште, на локалитету Црквине, на 
имању Раде и Миланка Мутавџић; 

4. Пројекат адаптације расположивог простора Народног музеја Ужице за педагошки 
рад са децом свих узраста; 

5. Пројекат археолошког рекогносцирања праисторијских хумки у селу Рутоши; 
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6. Пројекат „Партизанска фабрика оружја и муниције у пероду Ужичке републике 
1941. године, виртуелна стварност“; 

7. Пројекат „Адаптација таванског простора зграде музеја за потребе централног 
депоа“; 

8. Пројекат „Унутрашњи ентеријер сувенирнице са инфо пултом на Меморијалном 
комплексу Кадињача“. 

 

Пројекти под редним бројем од 1. до 8. нису одобрени од стране Министарства 
културе и информисања Републике Србије. 

 

2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани 

 

У 2021. години није било реализованих програмских активности и пројеката који 
су делимично реализовани. 
 

2.5. Програмске активности и пројекти реализовани током године, а нису били 
предвиђени годишњим планом рада. 

 

 У 2021. години није било реализованих програмских активности и пројеката који  
нису били предвиђени годишњим планом рада. 
 

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја 

 

 У саставу Народног музеја Ужице налази се Завичајно одељење музеја у Новој 
Вароши. На рад Завичајног одељења у Новој Вароши током 2021. године највећи утицај 
имала је епидемиолошка ситуација изазвана вирусом COVID-19, односно мере Владе 
Републике Србије примењиване током године у циљу заштите. 

Због новонастале ситуације број посетилаца је знатно смањен, па је Завичајно 
одељење током године посетило 223 посетиоца. 

Завичајно одељење обележило је сталном поставком манифестације „Музеји за 10“ 
и „Европска ноћ музеја“ 2021. године. 

Рад на попуњавању музејских картона, евиденцији предмета изложених на сталној 
музејској поставци и депоу. 

Реализована  радионица „Мали археолози“ у којој је учешће узео 81 ученик 
основних школа. 

Настављен рад на прикупљању документарне грађе. 
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2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне 
сарадње 

 

У 2021. години нема програмских активности и пројеката који су реализовани на 
основу међународне сарадње. 
 

2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 
уступљеним терминима 

 

 У 2021. години нема програма других установа или појединаца који су се одвијали 
у установи у уступљеним терминима. 
 

2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности 

 

 У току 2021. године најзначајније позитивне критике у вези са обављањем музејске 
делатности односиле су се на: 

1. ТВ РТС, ТВ5 Ужице, ТВ ЛАВ, TV ZOOM, ТВ Огласна табла Ужице, Радио Луна, 
N1, Данас, Новости, Инфоера, Вести Ужице, Министарство културе и 
информисања – извештај са изложбе „Накит кроз време“; 

2. ТВ РТС, ТВ5 Ужице, ТВ ЛАВ, Вести Ужице – извештај са изложбе „Извол`те, али 
отмено“; 

3. ТВ5 Ужице, Вести Ужице – извештај са изложбе „Сентиментално путовање“; 
4. ТВ5 Ужице, Вести Ужице – извештај са изложбе ,,Говор душе“; 
5. ТВ5 Ужице, Вести Ужице, Данас – извештај са изложбе ,,Ужице у Дринској 

бановини, културно-просветне и економске везе Ужица и Сарајева као центра 
Дринске бановине 1929-1941.“; 

6. ТВ5 Ужице, Вести Ужице – извештај са изложбе „Културни живот у Ужицу између 
два рата 1919 -1941.“; 

7. ТВ 5 Ужице, новински портали Данас, интернет портал Огласна табла Ужице – 

извештај са обележавања 22. новембра служењем помена жртвама, радницима и 
цивилима, настрадалим 22. новембра 1941. године у подземним трезорима 
Партизанске фабрике оружја и муниције; 

8. ТВ5 и ТВ ЛАВ - прилог поводом обележавања 80. годишњице од одбране Ужица у 
Априлском рату 1941. године; 

9. ТВ РТС, ТВ 5 Ужице, ТV ZOOMUE, новински портали Данас, Инфоера, интернет 
презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Министарства одбране Републике Србије – извештај са обележавања 80. 

годишњице борбе на Кадињачи; 

10. РТС - емисија „Јутарњи програм“, уживо укључење из Народног музеја Ужице; 
11. ТВ5 Ужице – 2 гостовања у студију директорке и кустоса музеја у емисији „У 

центру пажње“; 
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12. ТВ5 Ужице – прилог са промоције књиге Илије Мисаиловића, „Аћим Стевовић, 
живот и дело“; 

13. ТВ5 Ужице – интервју на тему Сретењског устава, Првог и Другог српског 
устанка; 

14. ТВ 5 Ужице – прилози о обележавању Дана примирја у Првом светском рату; 
15. ТВ 5 Ужице – емисија „Културна баштина Западне Србије“, интервју са 4 кустоса о 

сталним поставкама Народног музеја Ужице; 
16. ТВ 5 Ужице – интервју у вези реализације 4 пројекта Народног музеја Ужице која 

су финансирана средствима Министарства културе и информисања РС; 
17. Курир ТВ – интервју о Ужичкој републици, сталним поставкама Народног музеја 

Ужице и Другом светском рату; 
18. ТВ Глас Западне Србије –прилог о Ужичкој тврђави; 
19. ТВ Бајина Башта – интервју у вези испитивачких и сликарских, конзерваторско-

рестаураторских радова на иконама са иконостаса цркве Вазнесења Христовог у 
Рогачици; 

20. Вести Ужице – 12 ауторских чланака које су написали кустоси Народног музеја 
Ужице. 

 

3. Кадровски услови (људски ресурси) 
 

3.1. Стање запослених 

 

У 2021. години укупан број запослених радника по уговорима о раду био је 35, од 
тога 22 радника на неодређено време и 13 радника на одређено време. 
 

Kвалификациона структура  запослених радника на неодређено време је следећа: 
Директор: 1 запослени са ВСС; 
Kустоси – историчари: 1  запослени са ВСС; 
Кустоси – етнолози: 4 запослених са ВСС; 
Кустос – документариста: 1 запослени ВСС; 
Кустоси – историчари уметности: 2 запослена са ВСС; 
Конзерватор за покретна културна добра: 3 запослена са ВСС; 
Етнолог Завичајног одељења Нова Варош: 1 запослени са ВСС;  
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова: 1 запослени са ВСС; 
Организатор туристичке и услужне делатности: 1 запослена ВСС; 
Технички секретар: 1 запослена са ВКВ; 
Портир у Народном музеју Ужице: 1 запослени са ССС; 
Портир на Меморијалном комплексу Кадињача: 3 запослена са ПК; 
Спремачица Народног музеја Ужице: 1 запослени са НК; 
Спремачица Меморијалног комплекса Кадињача: 1 запослени са НК; 
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Kвалификациона структура  запослених радника на одређено време је следећа: 
Кустос – археолог: 2 запослена са ВСС; 
Кустос – етнолог: 1 запослени са ВСС; 
Фотограф: 1 запослени са ССС; 
Библиотекар: 1 запослена са ВСС; 
Kустоси – историчари: 2 запослена са ВСС; 
Секретар: 1 запослени са ВСС; 
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник: 1 запослени са ВШС; 
Радник обезбеђења без оружја у Народном музеју Ужице: 1 запослени са ССС; 
Спремачица Народног музеја Ужице: 1 запослени са НК; 
Радник обезбеђења без оружја на Меморијалном комплексу Кадињача: 1 запослени 
са ССС; 
Портир-чувар на Меморијалном комплексу Кадињача: 1 запослени са ССС; 

 

3.2. Број и структура запослених према Правилнику о систематизацији 

 

 Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Народног 
музеја Ужице број 298 од 31.07.2020. године, систематизовано је 29 радних места. Број 
запослених на неодређено време у 2021. години бројао је 22 радника.  
 

3.3. Промене стања запослених у току године 

 

У току 2021. године због повећаног обима посла, продужени су уговори о раду на 
одређено време са 13 радника, од тога 6 радника са ВСС, две раднице са ВШС и пет 
радника са ССС. 
   

4. Стање основних средстава 

 

4.1. Просторни услови рада 

 

 Делатност музеја обавља се у две зграде музеја, у Јокановића кући, на 
Меморијалном комплексу Кадињача и у Завичајном одељењу музеја у Новој Вароши. У 
оквиру поменутих објеката налазе се изложбене сале, канцеларије и депои. 
 

4.2. Стање објеката и опреме 

 

Народни музеј Ужице у свом саставу има две зграде, три трезора (цивилно 
склониште, муницијско одељење и попречни тунел који их повезује), Лапидаријум 
античких споменика, плато испред зграда Музеја, Јокановића кућу и Меморијални 
комплекс Кадињача. 
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У претходним годинaма на зградама Музеја замењен је кровни покривач, урађене 
су нове опшивке око оџака.  

Музеј је опремљен рачунарском опремом, опремом за изложбени простор и другом 
пратећом опремом за обављање делатности. Услед недостатка средстава, опрема се не 
обнавља у складу са новим техникама и технологијама, које захтевају све савременије 
рачунаре, скенере, фотоапарате, видеонадзор. 

 

 4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и 
инвестиционо одржавање објеката и опреме 

 

 У 2021. години замењена је столарија на Другој згради Музеја. Радове је 
финансирало Министарство правде Републике Србије у вредности 7.438.560,00 динара. У 
оквиру пројекта Уређење и опремање излагачког простора у другој згради Музеја 
уложена су средства у износу 1.719.851,91 динара, и набављена опрема у износу 
792.479,20 динара. Поменути пројекат, заједничким снагама, финансирали су: Град 
Ужице, Министарство културе Републике Србије и Народни музеј Ужице. 
 

У току 2021. године извршена је набавка следеће опреме: 
 

 Назив 

Буџетска средства и 
средства 

Министарства 
културе 

Сопствена 
средства 

Укупно 

1. Полица за рачуноводство 5.500,00 0,00 5.500,00 

2. Лап топ Леново 140.096,00 0,00 140.096,00 

3. Фотоапарат Кенон са 
објективом 

 

197.785,00 

 

0,00 

 

197.785,00 

4. Мобилијар за излагачки 
простор-изложбене витрине 

 

352.504,00 

 

69.496,00 

 

422.000,00 

5. Мулти сплит систем климе за 
излагачки простор 

 

439.975,20 

 

0,00 

 

439.975,20 

6. Дувач лишћа за Кадињачу 23.840,00 0,00 23.840,00 

7. Звучник са разгласом 20.490,00 0,00 20.490,00 

8. ТВ за Кадињачу 60.198,00 0,00 60.198,00 

9. ТВ за изложбену поставку 
«Ужичка република 1941» 

 

89.999,00 

 

0,00 

 

89.999,00 

10. Бензинска косилица за Музеј 30.999,00 0,00 30.999,00 

11. Екстерни хард диск 7.000,00 0,00 7.000,00 
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12. Покретна клима  37.990,00 0,00 37.990,00 

13. Моторни тример за Кадињачу 16.990,00 0,00 16.990,0 

14. Књиге за музејску библиотеку 31.026,00 0,00 31.026,00 

 Укупно 1.454.392,20 69.496,00 1.523.888,20 

 

4.4.  Текуће одржавање објеката и опреме 

У оквиру текућег одржавања објеката и опреме у току 2021. године издвојена су 
средства из буџета града Ужица за сређивање мокрог чвора на спрату друге зграде Музеја, 
за електрорадове и замену сијалица на меморијалном комплексу Кадињача и у музејским  
трезорима, за санацију мермерних плоча на Спомен костурници на Доварју, затим за 
редовно одржавање службеног возила, замену дотрајалих делова, за молерски материјал, 
одржавање и поправке рачунара, косачица и тримера на Кадињачи, вршен је редован 
преглед и сервис противпожарних апарата, поправка водоводне и електричне инсталације. 

 

5. Финансијски извештај 
 

5.1. Остварење прихода 

Остварени приходи у 2021. години обухватају приходе од буџета града Ужица, 
буџета СО Нова Варош, приходе од Министарства културе и информисања РС, 
Министарства рада и социјалне политике РС, Министарства правде РС, приходе од 
продатих улазница у Музеју, на Кадињачи, Јокановића кући и Хидроелектрани под 
Градом, приходе од правних лица-донације, као и приходе од продатих књига и сувенира 
у Музеју, на Кадињачи и у Јокановића кући. 

 

Табела остварење прихода – 3. ниво економске класификације 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА - 3. ниво економских класификација 

Екон. 
клас. ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

 
планирано остварено 

% 

оств. планирано остварено 
% 

оств. 

733 

Трансфери од 
других нивоа 
власти 

0 0.00 0.00% 7,778,329 7,748,088.12 99.61% 

742 

Приходи од 
продаје добара и 
услуга 

0 0.00 0.00% 1,720,000 1,313,392.83 76.36% 

744 

Добровољни 
трансфери од 
физичких и 
правних лица 

0 0.00 0.00% 100,000 50,000.00 50.00% 
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791 Приходи из буџета 49,606,111 49,098,357.66 98.98% 5,070,000 5,064,072.99 99.88% 

823 

Примања од 
продаје робе за 
даљу продају 

0 0.00 0.00% 150,000 137,245.00 91.50% 

  
УКУПНО (7+8+9) 49,606,111 49,098,357.66 98.98% 14,818,329 14,312,798.94 96.59% 

321 

Утврђивање 
резултата 
пословања 

0 0.00 0.00% 184,328 159,610.85  86.59% 

  УКУПНО 
ИЗВРШЕНИ 
ПРИХОДИ 
(3+7+8+9) 

49,606,111 49,098,357.66 98.98% 15,002,657 14,472,409.79 96.47% 

 

Табела остварење прихода – 4. ниво економске класификације 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА - 4. ниво економских класификација 

Екон. 
клас. ОПИС 

Приходи из буџета 
Приходи из сопствених и других 

извора 

 
планирано остварено 

% 

оств. планирано остварено % оств. 

7331 Трансфери од 
других нивоа 
власти 

-     -     0.00% 7,778,329     7,748,088.12 99.61% 

7421 Приходи од 
продаје добара 
и услуга 

-     -     0.00% 1,720,000     1,313,392.83 76.36% 

7441 Добровољни 
трансфери од 
физичких и 
правних лица 

-     -     0.00% 100,000     50,000.00     50.00% 

7911 Приходи из 
буџета 

49,606,111     49,098,357.66 98.98% 5,070,000     5,064,072.99 99.88% 

8231 Примања од 
продаје робе за 
даљу продају 

-     -     0.00% 150,000     137,245.00 91.50% 

  УКУПНО 
(7+8+9) 

 49,606,111     49,098,357.66     98.98% 14,818,329     14,312,798.94     96.59% 

3211 Утврђивање 
резултата 
пословања 

-     -     0.00% 184,328     159,610.85 86.59% 

  УКУПНО 
ИЗВРШЕНИ 
ПРИХОДИ 
(3+7+8+9) 

49,606,111     49,098,357.66     98.98% 15,002,657     14,472,409.79     96.47% 
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5.2. Извршење расхода 

Извршење расхода у 2021. години обухвата расходе у вези са обављањем текућих 
активности и расходе за обављање програмских и пројектних активности. Расходи се 
разврставају по изворима финансирања, на расходе из буџета града Ужица и расходе из 
осталих извора. 

Расходи у вези са обављањем текућих активности односили су се на: 
- плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, 
укључујући и радницу која ради у Завичајном одељењу Народног музеја у Новој Вароши, 
а коју финансира СО Нова Варош; 
- накнаде у натури, односно месечне карте за 4 запосленa радника;  
- социјална давања запосленима (солидарна помоћ за новорођено дете и друге солидарне 
помоћи); 
- накнаде трошкова за запослене, односно за готовинску исплату превоза радницима за 21 

радника; 
- награде запосленима, односно исплату јубиларних награда за 3 радника; 
- сталне трошкове, који обухватају: 

 трошкове платног промета, који обухватају трошкове Управе за трезор за 4 рачуна 
Народног музеја (редован рачун, рачун сопствених прихода, рачун пројеката, и 
рачун јавних радова), 

 трошкове струје за две зграде Музеја (13 канцеларија у обе зграде музеја, 2 
конзерваторске радионице, 6 изложбених сала), за Лапидаријум, подземне трезоре, 
за Јокановића кућу (1 канцеларија, три собе, ходник, купатило и 1 изложбена сала 
у приземљу) и за Спомен дом на Кадињачи (2 изложбене сале, 3 канцеларије и 1 
чуварница); 

 трошкове грејања за две зграде Музеја; 
 трошкове воде за две зграде Музеја; 
 одношење и депоновање смећа из Народног музеја и из Јокановића куће; 
 трошкове фиксног телефона, за 5 телефонских прикључака (3 у Музеју, 1 на 

Кадињачи, 1 у Јокановића кући) 
 трошкове интернета (4 АДСЛ прикључка: у обе зграде Музеја, у Јокановића кући, 

на Кадињачи); 
 ПТТ трошкове, који обухватају трошкове слања и достављања музејске поште; 
 трошкове осигурања, које обухвата осигурање зграда, осигурање опреме, 

осигурање запослених и осигурање службеног возила; 
- трошкове путовања у земљи и иностранству, који обухватају трошкове дневница за 
редовне потребе запослених, трошкове превоза и смештаја на службеном путу, друге 
трошкове превоза у оквиру редовног рада; 
- услуге по уговору, које обухватају административне услуге, трошкове одржавања 3 
рачунара у служби рачуноводства-рачуноводствени програм, трошкове антивирус 
програма, трошкове штампања музејских издања (зборник, каталози, позивнице, плакате, 
монографије, водичи и друго), трошкове оглашавања, трошкове усавршавања запослених, 
стручне услуге (безбедност и здравље на раду запослених,  услуге обезбеђења, и друго), 
угоститељске услуге, трошкове репрезентације, остале опште услуге; 
- специјализоване услуге-откуп музејског материјала и средства која су одобрена са 
посебне позиције Града Ужица у износу 350.000,00 динара за Обележавање државног 
програма на Кадињачи (економска класификација 4242); 
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- трошкове одржавања зграда и опреме;  
- трошкове материјала (набавка канцеларијског материјала,  набавка цвећа и зеленила на 
Кадињачи, набавка стручне литературе за редовне потребе запослених (Службени гласник 
и два часописа за службу општих послова), материјал за гориво (за 1 службени ауто), 
материјал за културу (за изложбе и конзервацију), материјал за одржавање хигијене свих 
објеката и опреме, материјал за посебне намене (набавка потрошног материјала, хтз 
опреме, алата и инвентара). 
- порезе, обавезне таксе, новчане казне и пенале по решењу судова, што се односи на 
таксе за регистрацију возила, таксе везане за конкурисање за пројекте, геодетске и друге 
таксе; 
- опрему (набавка мобилијара за излагачки простор – витрине, набавка и уградња сплит 
инвертер климе у излагачком простору, набавка рачунара, косилице, тримера, дувача за 
лишће, полице за рачуноводство, два телевизора за Кадињачу и сталну поставку Ужичка 
република 1941, набавка фотоапарата, објектива и екстерне меморије за конзерваторско 
одељење, набавка звучника са разгласом, набавка покретне климе) и 

- нематеријалну имовину, тачније за набавку стручних књига за музејску библиотеку. 
  

Табела извршење расхода – 3. ниво економске класификације 
 

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА  - 3. ниво економских класификација 

Екон
. 

клас. Опис 

Средства из буџета 
Средства из сопствених и 

других извора 

 

планиран
о 

извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

ПА 0001 - Функционисање локалних установа 
културе 

      

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 30,335,000     30,334,814.16     951,064     938,751.96     

412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

5,024,000     5,023,857.41     161,120     156,302.14     

413 Накнаде у натури 180,000     158,331.13     1,000     -     

414 
Социјална давања 
запосленима 

2,611,111     2,495,953.92     50,000     28,412.82     

415 
Накнаде трошкова за 
запослене 

524,000     369,906.77     1,000     -     

416 
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

889,350     889,342.08     -     -     

421 Стални трошкови 4,019,150     3,878,314.66     164,000     96,005.09     

422 Трошкови путовања 150,000     96,692.30     31,000     7,572.47     

423 Услуге по уговору 1,235,000     1,142,792.23     268,000     197,468.30     

424 Специјализоване услуге 100,000     450,000.00     1,000     -     

425 
Текуће поправке и 
одржавање 

700,000     661,452.65     32,000     3,000.00     
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426 Mатеријал 1,066,500     993,904.87     239,816     75,908.00     

482 
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 

48,000     2,667.72     2,000     -     

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова                                           1,000     -     1,000     -     

484 

Накнада штете за повреду 
или штету насталу услед 
елем. непогода или других 
природних узрока 

1,000     -     1,000     -     

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

1,000     -     25,000     -     

512 Машине и опрема 300,000     286,006.00     71,000     69,496.00     

515 Нематеријална имовина 40,000     31,026.00     -     -     

 
УКУПНО (4+5+6) 47,225,111     46,815,061.90     2,000,000     1,572,916.78     

ПА 0002 - Јачање културне и уметничке 
продукције 

      

422 Трошкови путовања   120,000  96,372.00 -     -     

423 Услуге по уговору 1,170,000  1,110,743.53 -     -     

425 
Текуће поправке и 
одржавање 

406,000  400,992.00 -     -     

426 Материјал 30,000  20,189.04 -     -     

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

330,000  329,999.99 154,328     87,331.92     

512 Машине и опрема 325,000  324,999.20 -     -     

 
УКУПНО ПА 0002:  2,381,000  2,283,295.76  154,328  87,331.92  

 

Пројекат МКРС 
"Виртуелна шетња кроз 
културно наслеђе 
нововарошке чаршије" 

        

422 Трошкови путовања -  -  154,800  154,800.00  

423 Услуге по уговору -  -  645,200     645,200.00  

   УКУПНО ПРОЈЕКАТ  -    -    800,000  800,000.00  

  Пројекат МКРС 
"Уређење и опремање 
излагачког простора 
Прва фаза" 

        

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

-  -  1,302,520  1,302,520.00  

512 Машине и опрема -  -  467,480  467,480.00  

   УКУПНО ПРОЈЕКАТ  -    -    1,770,000  1,770,000.00  
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МКРС "Пројекат 
испитивачких и 
сликарских, 
конзерваторско-

рестаураторских радова 
на иконама са 
иконостаса цркве 
Вазнесења Христовог у 
Рогачици" 

        

422 Трошкови путовања -  -  513,560  513,559.99  

423 Услуге по уговору -  -  276,440  276,440.00  

424 Специјализоване услуге -  -  801,000  796,990.00  

426 Материјал -  -  571,000  569,202.00  

512 Опрема -  -  338,000  337,881.00  

  УКУПНО ПРОЈЕКАТ -    -    2,500,000  2,494,072.99  

  

Пројекат 
"Реконструкција фасаде 
објекта 1 и 2-зграда за 
културно-уметничку 
делатност" 

        

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

    7,468,800  7,438,560.00  

  УКУПНО ПРОЈЕКАТ -  -  7,468,800  7,438,560.00  

  

Државна церемонија 
поводом обележавања 
Битке на Кадињачи 
29.11.2021. 

        

424 Специјализоване услуге -  -  309,529  309,528.12  

  УКУПНО -  -  309,529  309,528.12  

  УКУПНО РАСХОДИ 49,606,111  49,098,357.66  15,002,657  14,472,409.81  

 

Табела извршење расхода – 4. ниво економске класификације 

 

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА - 4. ниво економских класификација 

Екон. 
клас. Опис 

Средства из буџета 
Средства из сопствених и 

других извора 

 
планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

ПА 0001- Функционисање 
локалних установа културе 

        

4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

30,335,000.00     30,334,814.16     951,064.00     938,751.96     
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4121 Допринос за ПИО 3,470,000.00     3,469,931.67     110,413.00     107,956.43     

4122 
Допринос за здравствено 
осиг. 1,554,000.00     1,553,925.74     50,707.00     48,345.71     

4131 
Накнаде у натури-месечне 
карте 

180,000.00     158,331.13     1,000.00     -     

4141 

Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на 
терет фондова 

340,000.00     252,984.97     50,000.00     28,412.82     

4143 Отпремнине и помоћи 510,000.00     509,670.50     -     -     

4144 

Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог и друге 
помоћи запосленом 

1,761,111.00     1,733,298.45     -     -     

4151 
Накнаде трошкова за 
запослене 

524,000.00     369,906.77     1,000.00     -     

4161 Награде запосленима 889,350.00     889,342.08     -     -     

4211 Трошкови платног промета  100,000.00     84,693.71     17,000.00     4,864.50     

4212 Енергетске услуге 3,159,150.00     3,159,149.99     -     -     

4213 Комуналне услуге 65,000.00     45,224.62     -     -     

4214 Услуге комуникација 450,000.00     384,038.70     147,000.00     91,140.59     

4215 Трошкови осигурања 245,000.00     205,207.64     -     -     

4221 
Трошкови службених 
путовања у земљи 

130,000.00     93,155.00     30,000.00     7,572.47     

4222 
Трошкови служ.путовања у 
иностр. 10,000.00     3,537.30     -     -     

4229 
Остали трошкови 
транспорта 

10,000.00     -     1,000.00     -     

4231 Административне услуге 10,000.00     8,000.00     -     -     

4232 Компјутерске услуге 270,000.00     247,115.01     -     -     

4233 
Услуге усавршавања 
запослених 

11,000.00     10,200.00     -     -     

4234 Услуге информисања 80,000.00     17,400.00     166,000.00     165,000.00     

4235 Стручне услуге 560,000.00     559,999.25     54,000.00     7,250.00     

4236 
Услуге за домаћ. и 
угоститељство 

40,000.00     38,639.31     -     -     

4237 Репрезентација 164,000.00     163,069.80     48,000.00     25,218.30     

4239 Остале опште услуге 100,000.00     98,368.86     -     -     

4242 
Услуге образовања, 
културе и спорта 

100,000.00     450,000.00     1,000.00     -     

4251 
Текуће поправке и 
одржавање објеката 

600,000.00     599,455.71     29,000.00     -     

4252 
Текуће поправке и 
одржавање опреме 

100,000.00     61,996.94     3,000.00     3,000.00     

4261 Админстративни материјал 312,000.00     251,422.90     10,000.00     1,656.00     

4263 
Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

186,500.00     186,400.01     -     -     

4264 Материјал за саобраћај 220,000.00     210,415.96     -     -     

4266 Материјал за културу 138,000.00     138,000.00     149,816.00     37,000.00     
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4268 Материјал за одрж.хигијене 60,000.00     57,666.20     10,000.00     4,206.00     

4269 
Материјал за посебне 
намене 

150,000.00     149,999.80     70,000.00     33,046.00     

4821 Остали порези 35,000.00     2,667.72     1,000.00     -     

4822 Обавезне таксе 13,000.00     -     1,000.00     -     

4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова                                           1,000.00     -     1,000.00     -     

4841 

Накнада штете за повреду 
или штету насталу услед 
елем. непогода  

1,000.00     -     1,000.00     -     

5113 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

1,000.00     -     25,000.00     -     

5122 Административна опрема 5,500.00     5,500.00     1,000.00     -     

5126 Опрема за културу  294,500.00     280,506.00     70,000.00     69,496.00     

5151 Нематеријална имовина 40,000     31,026.00     -     -     

  УКУПНО (4+5+6) 47,225,111     46,815,061.90  2,000,000.00  1,572,916.78  

ПА 0002-Јачање културне и 
уметничке продукције         

4221 Трошкови путовања 80,000  78,372.00 -    0.00 

4229 Трошкови транспорта 40,000  18,000.00 -    0.00 

4234 Услуге информисања 602,000  569,000.00 -    0.00 

4235 Стручне услуге 418,000  417,213.53 -    0.00 

4236 Угоститељске услуге 30,000  4,530.00 -    0.00 

4237 Репрезентација 120,000  120,000.00 -    0.00 

4251 Одржавање објеката 406,000  400,992.00 -    0.00 

4266 Материјал за културу 30,000  20,189.04 -    0.00 

5113 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

330,000  329,999.99 154,328  87,331.92 

5126 Опрема за културу  325,000  324,999.20 -    0.00 

  УКУПНО (4+5+6) 2,381,000  2,283,295.76  154,328  87,331.92  

  

Пројекат МКРС 
"Виртуелна шетња кроз 
културно наслеђе 
нововарошке чаршије" 

        

4221 Трошкови служ. путовања -  -  154,800  154,800  

4235 Стручне услуге -  -  645,200  645,200  

  Укупно Пројекат -    -    800,000  800,000.00  

  

Пројекат МКРС 
"Уређење и опремање 
излагачког простора 
Прва фаза" 

        

5113 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

    1,302,520 1,302,520  

5126 Опрема за културу      467,480 467,480  

  Укупно Пројекат -    -    1,770,000 1,770,000.00  
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