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У складу са чланом 45, Статута Музеја Семберије, на 2. сједници Одбора одржаној
06.03.2017. године у 9,00 часова разматран је Приједлог извјештаја о раду за 2016. годину
са финансијским извјештајем, програм рада за 2017. годину са финансијским планом, и
након исцрпне анализе једногласно је донесена
ОДЛУКА
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ПРОГРАМОМ РАДА

Члан 1.

Прихвата се приједлог Извјештаја о раду Музеја Семберије за 2016. годину и упућује
Скупштини на усвајање.

Члан 2.

Усваја се Финансијски извјештај о раду Музеја Семберије за 2016. годину и упућује
Скупштини на усвајање.
Члан 3.

Усваја се Програм рада Музеја Семберије за 2017. годину и упућује Скупштини на
разматрање и усвајање.
Члан 4.

Усваја се Финансијски план рада Музеја Семберије за 2017. годину и упућује
Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник Управног одбора
Млађан Зарић
_____________________
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ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ МУЗЕЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

УВОД
Основне информације о установи
Као што је познато, Музеј Семберије је основан Одлуком СО Бијељина 1970. године
.Музеј је финансиран од стране републичког буџета, а од 1998. до данас још увијек се
финансира само из буџета Града Бијељина и једини је музеј у РС који се не финансира из
републичког буџета. Извијесно вријеме водиле су се активности у Министарству просвјете
и културе да се Музеј Семберије и званично пререгиструје као регионална матична установа
(за СО Бијељина, Угљевик, Лопаре, Зворник, Осмаци, Шековићи, Власеница, Милићи,
Братунац и Сребреница). Установа је општег типа, што значи да његује све основне музејске
дисциплине и да има сталне поставке за археологију, етнологију и историју, као и
одговарајуће депое ових основних музејских збирки, али још посједује умјетничку и
природњачку колекцију. Музеј посједује и стручну библиотеку, фототеку и хемеротеку, као
и канцеларије за административне послове и помоћне послове. Карактер Музеја Семберије
одређен је оснивачким актом и Статутом а дефинисана је програмска политика музеја у
складу са свјетским стандардима. Музеј је тако дефинисан као непрофитна, стална установа
у служби друштва и његовог развоја, отворена за јавност, која набавља, конзервира,
истражује, саопштава и излаже у сврхе проучавања, образовања и уживања материјалне и
нематеријалне доказе о људима и њиховом окружењу. Дакле у Музеју Семберије комплексно
су заступљене едукативна, забавна, научна и изложбена компонента, као и у свим музејима
општег типа.
Кадровска ситуација у Музеју остала је на истом нивоу са 9 стално запослених
извршилаца као и један радник на одређено вријеме, (директор , 2 музејска савјетника, 1
виши кустос, 1 кустос историчар и 1 апсолвент археологије, техничар, те административни и
помоћни радник). Садашњи сазив в.д. Управног одбора именован је 02.02.2017. године.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ
И ове године смо се трудили да Музеј реализује (ангажовањем и спољних сарадника)
све планиране активности као што су организовање уобичајених 10 изложби (ове године чак
12), да одржи или повећа број посјетилаца, да организује двије смотре археолошких и
етнолошких филмова. У 2015. Покренута је реализација идеје за проширење и затражена је
сагласност од Завода за заштиту споменика културе Републике Српске. Процес добијања ове
сагласности се продужио на 2016. годину те из тога разлога Музеј је изашао из тога пројекта
тгдје је даље активности око проширења Музеја и изградње спомен-собе преузело градско
одјељење за борачка питања на челу са господином Славишом Савићем. У мају 2016. године
започети су радови на изградњи поменуте спомен-собе који су завршени у сивој
грађевинској фази и на томе се стало са претпоставком да се чека сагласност Завода за
заштиту споменика културе РС.
Археолошка збирка је и ове године, без обзира на евидентне последице рецесије, имала
неколико запажених активности.
Истраживања

На позив МА Александра Јашаревића из Музеја у Добоју, у периоду од 28. марта до 8.
априла,Сњежана Антић учествовала у археолошком истраживању средњовијековног
локалитета Добојска тврђава, Добој.

Фотодокументовање новопронађене пећине испоснице лок. „Дивовача“ код Милића,
15. априла 2016. године (Мирко Бабић)

Рекогносцирање остатака средњовијековног утврђења Јаблан – град, општина
Угљевик (М. Бабић)

На позив, директора ЈУ Археолошки Музеј Скелани, у периоду од 27. јуна до 2. јула
С. Антић учествовала на археолошком истраживању средњовијековне некрополе мраморова
у Бујаковићима, општина Сребреница.

На позив, директора ЈУ Археолошки Музеј Скелани, Mирко Бабић (као стручни
консултант у периоду септембар-октобар) иС. Антић (као члан археолошке екипе у перопду
од 3. до 12. октобра) учествовали у наставку археолошких истраживања на античком
локалитету у Скеланима.

У сарадњи са др Мариом Гаврановићем са Института за оријенталну и европску
археологију у Бечуи Eastern Atlas GmbH & CO из Берлина извршено геофизичко снимање
локалитета „Мухарине“ на Пољопривредном добру „Семберија“ (С. Антић)

У току године надгледање земљаних радова при изградњи објеката на територији
Града (М. Бабић)

Започета ревизиона рекогносцирања на потезу доњег тока Бистрика, на територији
села Батковић и Остојићево (локалитети: Градац, Велики Градац, Мали Градац, Орашчић,
Островац) Том приликом, на молбу АНУРС фотографисан је данашњи изглед лок. Градац за
Енциклопедију РС и сакупљен је површински археолошки материјал (М. Бабић и С. Антић).
Изложбе
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Гостујућа изложба Музеја у Добоју : „Живот у бронзи – оставе касног бронзаног доба
из Музеја у Добоју“,аутора MA Александра Јашаревића, у трајању од 3. до 25. фебруара
2016. године (тема: бронзанодобна металургија - остава оружја и оруђа из Мајдан/Риџала,
керамичке посуде и накит из Липца, те пољопривредно оруђе из Грапске,
тродимензионални предмети)
Стручни скупови

Учешће на међународном скупу Perspectives on Balkan Archaeology – The Early Iron
Age: Methods an Approaches, одржаном 8-9. априла у Земаљском музеју у Сарајеву (С. Антић)

Учешће на Изборној скупштини Друштва археолога Републике Српске, одржаног 27.
маја у Музеју РС у Бања Луци – С. Антић изабрана за члана Управног одбора

Учешће на округлом столу „Археологија у Републици Српској данас“ одржаном 28. 5.
2016. године у Музеју РС у Бања Луци са презентацијом: „Археолошка истраживања Музеја
Семберије на територији СИ Републике Српске“.

Учешће на скупштини Српског археолошког друштва у Вршцу (М. Бабић)

На изборној Скупштини националног комитета Босне и Херцеговине Удружења
ICOM, одржаној 22. децембра у Земаљском музеју у СарајевуС. Антић изабрана за
предсједника Надзорног одбора Удружења.
Остало

У периоду од 3. до 25. фебруара, у сарадњи са Народним музејом у Београду, одржана
је 6. смотра археолошког филма. На репертоару су били следећи филмови:Бронзани картел.
Привредно чудо на Медитерану, Моћ елемената: Вода, Липари, лука за коју нико није мислио
да постоји, Моћ елемената: Ваздух,Монументални комплекс Светог Орса у Аости од IV до
XI века, Монументални комплекс Светог Орса у Аости од XII до XXI века, Генеза,
моргантинска богиња, Viminacium – империја Србије, Велика игра. Археологија и
политика(С. Антић)

Израда пројекта са реконструкцију цркве на археолошком локалитету „Мраморак“ у
Осмацима (М. Бабић)

Писање одредница из области археологије за Енциклопедију АНРС и достава општих
података о осам насељених мјеста на територији општине Угљевик (М. Бабић)

Запажање о публикованом Каталогу римских новчића у Скеланима (М. Бабић)

Текст о историјату Којчиновца за књигу аутора Млађе Станишића (М. Бабић)

Рецензија монографије „Пиперци“ аутора Петра Васића (М. Бабић)

Учешће у припремама научног скупа (са проф. др Бојаном Ђурићем и академиком
Неђом Ђурићем) о археолошким и геолошким истраживањем римског локалитета
Дардагани, општина Зворник (М. Бабић)

Помоћ Игњату Башићу у писању монографије о засеоку Башићи код Папраће,
општина Шековићи (М. Бабић)

Помоћ студенту Јасни Станкић при писању завршног рада о археолошким
локалитетима на територији Семберије (М. Бабић)
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Осмишљавање пројекта „Реконструкција сталне археолошке поставке – фаза I”,
попуњавање пројектне документације и слање апликације на Јавни конкурс за
суфинансирање пројеката институција културе у Босни и Херцеговини за 2016. годину који
је расписало Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине (С. Антић)

Реализација Пројекта „Реконструкција сталне археолошке поставке – фаза I“:
осмишљен будући изглед изложбе, реконструисане су изложбене витрине за неолитску и
средњовијековну збирку у оквиру сталне археолошке поставке; извршена је демонтажа
постојећих витрина, израђена два „зида“ од ригипса са шест ниша у које су смјештене кубус
витрине од иверала са стаклом, те извршени завршни радови након уградње (кречење);
промијењено освјетљење у ходнику и након тога кречење; израђен је и додатни преградни
зид, као подлога за археолошку карту; извршена је реконструкција расвјете у сали за
археологију са посебним акцентом на освјетљење унутар витрина; дизајнерско рјешење
археолошке карте и илустрација за изложбене витрине; изабрано је 10 керамичких
фрагментованих посуда из различитих периода (неолит, бронзано доба, римски период и
средњи вијек – инвентарски бројеви: А292, А293, А298, А317, А318, А384, А385, А386 и
А395) за конзервацију и реконструкцију (Т. Лазић и С. Антић)
Етнолошка збирка је радом задуженог кустоса за ову збирку и ове године имала одређене
редовне активности на дјелимичном прикупљању и обради етнолошке збирке. Задужени
кустос за ову збирку је урадио ауторску изложбу ,,Јевреји у Бијељини''
Изложба је урађена на иницијативу савјетнака за културу Јеврејске заједнице БиХ, др Ели
Таубера а према Споразуму о сарадњи између Јеврејске заједнице БиХ и Музеја Семберије
из фебруара 2016. године. Поред изложбе била је планирана и монографија о бијељинским
Јеврејима од насељавања у град до њиховог нестанка, али је због недостатка средстава и
недостатка времена за овако озбиљну активност, реализована само изложба. Кустос ове
збирке је учествовао у организацији и реализацији 6 изложби које су реализоване у нашем
Музеју.
Пројекти:
- Учешће у реализацији пројекта о холокаусту матураната Техничке школе “Михајло Пупин”
у Бијељини, под вођством Тање Ђурић, професора, пружањем стручне помоћи у припреми
података, концепцији изложбе и презентације под називом ''Историја има име, лице и прич''.
- Учешће у пројекту за заштиту нематеријалне културне баштине под називом “Подриње
2016 - породичне и колективне светковине у ваљевском и бијељинском крају”, аутора
Гордане Пајић, музејског савјетника Народног музеја Ваљево. Ово је подразумијевало
припрему раније писане грађе о теми истраживања у Семберији, те организовање и учешће у
теренским истраживањима у Доњем Драгаљевцу и Горњим Загонима, као и интервјуе са
казивачима у просторијама Музеја Семберије. Резултати пројекта у форми изложбе и
документарног филма биће приказани бијељинској публици од 15. јануара до 15. фебруара
2017. у Музеју Семберије.
Ревизија
- Током 2016. године централно мјесто у раду стручне службе музеја било је посвећено
ревизији и попису музејске грађе. Кустос је као члан комисије за ревизију етнолошке збирке
са колегама из стручне службе радила на припреми аката за ревизију – Плана рада комисије
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за ревизију етнолошке збирке, Табеле пописаног материјала/грађе током ревизије,
Трошковник процеса ревизије. Прва фаза ревизије трајала је од 1.02.2016. до 30.06.2016. када
је поднијет извјештај - Достава података и информација о току ревизије етнолошке збирке по
захтјеву Службе за интерну ревизију Градске управе Бијељина, а друга од 30.09.2016. до
26.12.2016. када је предат други Извјештај Служби за интерну ревизију Градске управе. Од
2022 предмета у инвентарским књигама етнологије ревизијом је до сада обухваћено 1905,
што чини 95% од инвентарисане етнолошке грађе. Процес ревизије преноси се и у 2017. и
намјера је да се у што краћем року приведе крају.
Стручни скупови:
- Учешће на стручном скупу у Хисторијском музеју у Сарајеву “Mission: Open/Applied
Museology for 21st Century” од 10. до 12. фебруара. У вези с тим кустос је по повратку из
Сарајева поднијела писани извјештај.
Инвентарисање:
- С обзиром на обим послова ревизије и друге активности, током 2016. године обављено је
само редовно инвентарисање позивница за Музеј Семберије пристиглих у 2015. години, као
и ажурирање документације изложби одржаних током 2016. године у музеју.
Остало:
Кустос ове збирке је учествовала у разним комисијама Градске управе, припреме редовног
извјештаја за часопис ''Српска вила'' и другим културним манифестацијама које су се
одвијале у Бијељини.
Историјска збирка
ЈУ ''Музеј Семберије'' и ове године је обављала уобичајене активности на сређивању
документације, прекуцавање рукописа дневника Родољуба Чолаковића - укупно 7. Одржано
је неколико запажених историјских часова. Радило се на активностима и фото
документовању споменика и спомен плоча ослободилачких ратова.
-Урађена је ревизија 7895 докумената архивске грађе и експоната из историјске збирке.
- Настављена је сарадња са колегама из Завода у Београду на Пројекту документовања
споменика посвећених Првом свјетском рату.
-За историјску секцију Гимназије „Филип Вишњић“организовано је приказивање
најстаријих грађевина
-Помоћ др Јелини Ђурковић - Проналажење историјских чињеница у дјелима Стеве
Поповића, дневницима и дјелима Родољуба Чолаковића
-Учешће у изради пројекта „Меморијал партизанских хероја“ у Парку.
-Помоћ у писању матурских радова из историје за ученике Гимназије „Филип Вишњић“у
Бијељини
-Организовани су часови историје у Музеју на теме: “Живот у бронзи“, „Немојте нас
заборавити“, Јевреји у Бијељини –фрагменти из прошлости, и „25 година Народне
скупштине“.
- Учешће у реализацији пројеката основних и средњих школа за теме:
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„Историја индустрије у Бијељини“ и Историјске чињенице о досељавању Нијемаца,
Словака, Јевреја у Бијељину.
-Учешће у Пројекату обнављања евангелистичке цркве у Новом Селу –предочавање
сакупљеног материајала представнику Павловић банке.
-Трајно су депоновани и пописани изложбени садржаји историјске збирке : „Нови називи
улица у Семберији“,“Das ist Bijeljina“ „Банке у Семберији“,“Занатлијско удружење у
Бијељини“ „50 година Учитељске школе“, „Грађевински објекти (1878-1918), „60 година
Музичкешколе“
„Словаци у Бијељини“ „Каравласи у Семберији“ и „Историја трговине у Бијељини „ Модна
слика Бијељине почетком 20 вијека
Изложбене активности у ЈУ ''Музеј Семберије'' обављане су по више-мање
устаљеном плану од 12 повремених и гостујућих изложби:
1.
2.
3.
4.

Живот у бронзи, Музеј из Добоја ( (02.02-27.02. 2016.)
Немојте нас заборавити, Музеј из Шапца (02.03.-24.03.2016.)
Како остати човјек , изложба фотографија Жељка Савића (24.03.-20.04.2016.)
Историја има своје име,лице и причу, Техничка школа Михајло Пупин Бијељина
(22.04.-28.04.2016.)
5. Изложба слика ликовног клуба '' Свети Лука'' (04.05.-18.05.2016.)
6. За ''Ноћ музеја'' изложба Умјетност калиграфије , Бојана Антића
7. Мајска смота ликовног стваралаштва ученика (24) (24.05.-24.06.2016.)
8. Дванаесто бијељинско бијенале (29.06.-29.07.2016.).
9. По(р)уке прошлости огледало данашњег идентитета (рукописна грађа Јована Дучића)
(05.08.-16.09.2016.)
10. Јевреји у Бијељини, фрагменти из прошлости (22.09.-22.10.2016.)
11. Венчани и свадбени обичаји у ваљевском крају (07.11.-09.12.2016.)
12. 25 година НСРС од 1991-2016. (16.12.2016.-27.12.2016.)
Иако због недостатка средстава ове године није било гостовања наших изложби у другим
градовима, ипак истичемо допринос Музеја у реализацији неколико изложбе.
Сакупљање и заштита музејских предмета и ове године је било у директној
зависности од нивоа уложених средстава за сопствена теренска истраживања или у намјенска
средства за откуп музејских предмета. Највећи дио музејског материјала, пошто није било
већих намјенских средстава за истраживања и откупе, сакупљен је прихватањем
добровољних донација наших суграђана у вези са реализацијом неких од музејских изложби.
Преузет је поклон од Љубинке Вукашиновић, преузете фотографије и други предмети из
породица Савић, Стевић и Вукашиновић.
Издавачка дјелатност ЈУ ''Музеј Семберије'' у 2016. години била је у складу са
материјалним могућностима у многоме редукована, али је Музеј захваљујући спољним
сарадницима био издавач књиге ''И Мајевица је плакала тога дана'' друго издање Драгана
Мркајића -Каје. Издата је књига Пере Деспотовића ''Нарамци путоказа са огњишта'' .
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Публикована су 2 запажена каталога музејских изложби: Мајска смотра (24) и Бијенале .
Одштампано је више тролисница на теме музејских изложби те позивнице и плакати свих
музејских изложби.
Музејски кустоси су своје стручне текстове објављивали, као и ранијих година, у
одговарајућим стручним часописима.
Музејска библиотека и фототека су слично ранијим годинама обогаћивани
новоприспјелим примјерцима књига и фотографија, а нарочито оних везаних за обилазак
терена, археолошка ископавања и преснимавање докуманата за поједине изложбе. Највећи
дио књига за стручну музејску библиотеку обезбијеђено је поклонима.
Посјете Музеју су можда најпрепознатљивији показатељ о раду и друштвеној улози
установе. Укупан број посјетилаца у 2016. години износио је 5.761 . Ове године је ипак било
и значајних посјета организованих туристичких група: пензионери из Београда,
туристичко друштво ''Излетник'' из Београда , туристаичка организација Dolcevita-travel из
Крагујевца , те ученици из Брчког, Пелагићева, Теслића, Дервенте , као и још десетак
градова Републике Српске.
АКТИВНОСТИ НА САРАДЊИ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА
Сарадња са другим музејима и установама и у 2016. години била је на коректном
нивоу. Наставили смо одређене активности на наставку пројекта са Музејом у Скеланима
и Музејом у Добоју. Истичемо традиционално коректрну сарадњу са Комисијом за очување
националних споменика БиХ (усвајање листе локалитета са стећцима под заштитом
УНЕСКО-а.) Вршена је уобичајена координација са музејским збиркама у региону, као и
сарадња са сродним културним установама у Бијељини и сусједним општинама, а нарочито
са Центром за културу у Угљевику и СО Осмаци. Остварена је сарадња са Архивом БиХ у
Сарајеву. Директор је обавио званичне посјете музејима : Земаљском музеју у Сарајеву, Бања
Луци, Добоју, Приједору и Требињу.
Помоћ другим истраживачима и корисницима
Уобичајено смо помагали ауторе за писање текстова и књига и низа других публикација.
За презентације или такмичања ученика помогло се у реализацији неколико тема. Помагали
у настанку неколико рукописа наших спољних сарадника изван Бијељине. Такође помагало
се за разне потребе градске администрације у Бијељини у вези рада комисије за улице,
хералдистичке комисије и комисије БОРС-а. И даље се наставило са праксом музејске
подршке бројним научним и стручним радницима са стране.
Као и ранијих година достављани су званични приједлози за штампање марака у
Поштама РС.
Писање рецензија, уређивање и промоције књига и других аутора
Директор је учествовао на промоцији књиге '' И Мајевица је плакала тога дана'' друго
издање , гдје је као издавач говорио о наведеном дјелу. Говорио је на промоцији књиге
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''Звуци гарамута'' Горана Полетана као и на промоцији књиге Пере Деспотовића ''Нарамци
путоказа са огњишта''. Кустоси су учествовали у помоћи писања неколико текстова спољних
сарадника и писање стручних рецензија.
Сарадња са средствима информисања је и ове године, у складу са принципима о
јавности рада, била коректна. Музејски кустоси су учествовали у бројним интервјуима и
изјавама поводом разних активности Музеја како у установи тако и у студију. Од већих
прилога за средства информисања издвајају се прилози за ТВ ''Арена'', за ТВ РС , прилози у
Семберским новинама , Телевизији Слобомир , БН ТВ, (С. Антић о археолошким и
етнолошким филмовима и манифестацији ''Ноћ музеја'', М. Станојевић о сарадњи са
туристичким агенцијама и школама, као и о актуелним изложбама , кустос археолог М.
Бабић о археолошким локалитетима и на разне музеолошке теме. Директор Музеја је давао
изјаве за све медијске куће о свим манифестацијама, изложбама и дешавањима у Музеју.
Учествовао је у студијским емисијама о улози Музеја као културне установе и њеног значаја
за Град Бијељину. Запажени су наступи и за штампане медије, као неколико текстова
објављених у Семберским новинама и Српској вили.
ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ
Манифестација ''Ноћ музеја''
Музеј је био међу првима у БиХ и на ширим просторима који се активно укључио у
реализацију ове познате европске културне манифестације када музеји, једном у години,
буду отворени у неуобичајено вријеме до 1 час по поноћи. У циљу промоције ове
манифестације учествовало се у неколико јавних наступа и у прибављању спонзора .
Остварени први контакти са потенцијалним учесницима програма овогодишње Ноћи музеја,
дјеца предшколског узраста у присуству родитеља, Основном музичком школом ''Корнерије
Станковић'' представницима неколико локалних музичких бендова, СКУД-ом ''Семберија'' и
представницима театра ''УБУНТУ'' Програм је објављен на међународном сајту Ноћи музеја.
Смотра археолошког и етнолошког филма
Угледајући се на рад великих музејских установа, ЈУ ''Музеј Семберија'' већ неколико
година реализује ову активност којом осавремењујемо рад установе и разноврсношћу
понуде окупљамо нове посјетиоце. Музејским кустосима, спољним сарадницима Музеја и
посјетиоцима заинтересованим за овај сегмент музејског рада приказали смо 10
археолошких и 10 етнолошких документарних филмова, емитованих сваке сриједе у
фебруару и децембру 2016. године од 18-20 часова. Пројекције су изазвале знатну пажњу
запослених, чланова историјске секције бијељинске Гимназије и дијела културне јавности у
Бијељини.
Сарадња са разним удружењима и установама
У извијесној мјери помогао се и рад сродних удружења. Aктивност и учешће на
сајму туризма у Бијељини одржаном у хотелу Дрина. Са филмском кућом ''Идеја- плус ''
приказали смо неколико старих филмова у оквиру манифестације ''Ноћ Музеја''.Учешће
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кустоса Мирка Бабића у комисијама за хералдику и нове називе улица у Бијељини, те
новоформираној комисији за споменике ( чији је предсједник).
Наставили смо са иницијативом код амбасаде Руске Федерације о обнови два руска
војничка гробља из Првог свјетског рата. Ту је и учешће у раду жирија на литерарном
конкурсу БОРС-а.
Остале активности Музеја у протеклој години биле су везане за разне послове
сродне музејској дјелатности. Учествовало се у раду више организационих одбора разних
културних манифестација, обиљежавању значајних јубилеја и празника, те у
организационим одборима прославе Пантелина, Вишњићевих дана, Комисије за улице,
Хералдичке комисије и сличних.
Друштвене активности и признања
Као и ранијих година Музеј је давао активан допринос у раду разних општинских
комисија и одбора; допринос у раду Главног одбора СПКД ''Просвјета'', у посредовању на
развоју културне сарадње Бијељине са другим општинама, за педагошке манифестације, за
јубиларне марке и сличне активности. За Град Бијељина допуњен је елаборат о стању
споменика културе на овој територији.
РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Управни одбор Музеја је именован 12. 06.2013. године и имао је у протеклој години
одговарајућу улогу у раду Музеја. Трочлани Управни одбор у овом саставу одржао је 4
сједница до 30.06.2016. када је именован Управни одбор у новом саставу који је радио до
31.01.2017. године и у том периоду одржао је 6 сједница . Оба састава управних одбора су
разматрала сва текућа питања (извјештај у прилогу). Одржано је и 6 сједнице Стручног
колегијума, поред редовних стручних консултација, гдје су разматрани конкретни планови у
реализацији и активностима Музеја. Написан је већи број уобичајених административних
докумената и разних обраћања.
ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ МУЗЕЈА
Стање зграде, музејских некретнина и опреме јесте једно од значајних питања за
рад установе. Очекујемо да ће у наредној години бити у цјелини реновирана фасада
Музеја, и планирана изградња новог музејског депоа и спомен-собе. Што се тиче музејске
Спомен- куће задужбине Р. Чолаковића која је имала знатне штете од поплава, она се и даље
користи као радни простор Борачке организације. Одређени проблеми су настали у вези са
изградњом градске канализације када су употребљавани вибрациони ваљци и када су се
појавиле одређене пукотине на фасади и тавану зграде а знатно је повећана и влажност
зидова. У августу мјесецу дошло је до извијесних проблема приликом изградње споменсобе, који су се манифестовали прокишњавањем једног дијела музејских просторија. Ови
проблеми на захтјев тадашњег директора и његове апелације ријешени су тако што је
извођач завршио кровну конструкцију спомен-собе и урадио реконструкцију и поправке у
музејским просторијама које су биле оштећене поменутом влагом.
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У току године набавњено је 13 столица за потребе одређених промоција књига,
приказивања археолошких и етнолошких филмова и других манифестација које одржавамо у
Музеју.
Проблеми у финансирању Музеја ове године унеколико су превазилажени увећањем
буџетских средстава. Поред 9 стално запослених радника ангажован је 1 радник на
одређено вријеме, те је музеј имао 10 запослених. Проблеми се највише огледају у
чињеници да се и ове године наставио тренд да огромна већина буџета одлази за плате
запослених, док се остатак средстава утроши за гријање и материјалне трошкове, а изузетно
недовољно за основне активности музеја . Највећи недостатак средстава за активности се
премошћава уз помоћ других општина, донацијама и на друге алтернативне начине.
У текућем одржавању 2016. године обављено је кречење 1 канцеларије и депоа који су
били страдали у прокишњавању. И ове године успјели смо да ангажујемо одређен број
спонзора који су обезбиједили превоз изложби , 3 донације за ''Ноћ музеја''
ПРИЈЕДЛОЗИ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ
У наредном периоду, као и претходних година, потребно је усмјерити активности на
даље побољшање буџетске позиције музеја, као и на обезбјеђивању средстава за наставак
реновирања фасаде, као и дворишне ограде. Објективне потешкоће у раду оваквих установа
произилазе због непостојања никаквих регионалних фондова, као и због оклијевања
надлежног министарства да се овакве установе финансирају.
ЈУ ''Музеј Семберије'' се укључио и сопственим напорима у мјери штедње, нарочито
укидањем свих облика репрезентације и послуживања на коктелима приликом отварања
изложби.
Као и претходних година трагаће се и за алтернативним изворима за финансирање разних
пројеката, кроз учешће у ИПА- пројектима, МДГФ- пројектима, сарадњи са установама
Републике Словеније и Србије ,као и на јавним конкурсима Министарства просвјете и
културе РС; Министарства туризма; науке, заједничких органа БиХ и Дистрикта Брчко и
сарадњи са СПЦ.
И даље ће се наставити са тенденцијом повећања броја посјетилаца, повећавањем
продуктивности и мотивације запослених , усвајањем иновација у раду, те ангажовању
спољних сарадника и волонтера, као на квантитету и квалитету културних садржаја.
Предсједнк Управног одбора

ДИРЕКТОР

Млађан Зарић

Момчило Копривица

_________________________

___________________
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ПОСЈЕТА МУЗЕЈУ СЕМБЕРИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Р. НАЗИВ ИЗЛОЖБЕ
БР
.
70 ГОДИНА ФК “РАДНИК”
– ИЗ ПРЕТХ. ГОДИНЕ
НАСТАВЉЕНО
1. ЖИВОТ У БРОНЗИ –
МУЗЕЈ ИЗ ДОБОЈА
ШЕСТА СМОТРА
АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА 1
ШЕСТА СМОТРА
АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА 2
ШЕСТА СМОТРА
АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА 3
ШЕСТА СМОТРА
АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА 4
2. НЕМОЈТЕ НАС
ЗАБОРАВИТИ – МУЗЕЈ ИЗ
ШАПЦА
3. КАКО ОСТАТИ ЧОВЕК –
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
ЖЕЉКА САВИЋА НОВИ
САД
СЕРИЈАЛ ПРЕДАВАЊА 1
“ПУТОЛОГИЈА”
ДРУШТВА СИНЕРГИЈА
ПЛУС БИЈЕЉИНА
СЕРИЈАЛ ПРЕДАВАЊА 2
“ПУТОЛОГИЈА”
ДРУШТВА СИНЕРГИЈА
ПЛУС БИЈЕЉИНА
СЕРИЈАЛ ПРЕДАВАЊА 3
“ПУТОЛОГИЈА”
ДРУШТВА СИНЕРГИЈА
ПЛУС БИЈЕЉИНА
4. “ИСТОРИЈА ИМА СВОЈЕ
ИМЕ, ЛИЦЕ И ПРИЧУ” –

ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕН
О
1.01.2016.

31.01.2016.

3.02.2016.

27.02.2016.

ПОСЈЕ
Т. ОТВ.

70

ПОЈЕ КОЛЕ УКУ
ДИН
КТИВ ПНА
АЧ.
НА
18
40
58

29

37

136

3.02.2016.

42

42

10.02.2016.

45

45

17.02.2016

40

40

24.02.2016.

25

25

2.03.2016.

24.03.2016

60

40

141

241

24.03. 2016.

20.04.2016.

60

19

284

363

6.04.2016

38

38

13.04.2016.

25

25

20.04.2016.

20

20

22.04.2016.

28.04.2016.

80

21

226

327
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН”
БИЈЕЉИНА
СЕРИЈАЛ ПРЕДАВАЊА 4
“ПУТОЛОГИЈА”
ДРУШТВА СИНЕРГИЈА
ПЛУС БИЈЕЉИНА
ГИТАРСКИ КОНЦЕРТ –
ВЕЧЕ ЕНГЛЕСКЕ
РЕНЕСАНСЕ – ВУК
ДРАГИЧЕВИЋ И ЛУКА
БОЖАНИЋ
5. ИЗЛОЖБА СЛИКА
ЛИКОВНОГ КЛУБА “СВ.
ЛУКА”
ПРОМОЦИЈА КЊИГА
ГОРАНА ПОЛЕТАНА
6. НОЋ МУЗЕЈА 2016.
7. МАЈСКА СМОТРА
ЛИКОВНОГ
СТВАРАЛШТВА
УЧЕНИКА 2016. (24. по
реду)
8. ДВАНАЕСТО
БИЈЕЉИНСКО БИЈЕНАЛЕ
СТАЛНЕ МУЗЕЈСКЕ
ПОСТАВКЕ
9 ПО(Р)УКЕ ПРОШЛОСТИ –
ОГЛЕДАЛО ДАНАШЊЕГ
ИДЕНТИТЕТА (рукописна
грађа Јована Дучића)
10. ЈЕВРЕЈИ У БИЈЕЉИНИ –
ФРАГМЕНТИ ИЗ
ПРОШЛОСТИ
СТАЛНЕ МУЗЕЈСКЕ
ПОСТАВКЕ
11. ВЕНЧАНИ И СВАДБЕНИ
ОБИЧАЈИ У ВАЉЕВСКОМ
КРАЈУ
7. СМОТРА ЕТНОЛОШКОГ
ФИЛМА 1
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

27.04.2016.

26

26

27.04.2016.

47

47

4.05.2016.

18.05.2016.

122

11.05.2016.

42

120

284

32

21.05.2016.

32

500

500

24.05.2016.

24.06.2016.

180

47

1242

1469

29.06.2016.

29.07.2016.

200

61

32

293

30.07.2016

5.08.2016.

5.08.2016.

16.09.2016.

22.09.2016.

22.10.2016

1.11.2016.

7.11.2016.

7.11.2016.

9.12.2016.

13

13

120

104

242

466

135

74

307

516

9
140

39

9
266

445

7.12.2016.

26

26

8.12.2016.

75

75
14

ПЕРЕ ДЕСПОТОВИЋА
“НАРАМЦИ ПУТОКАЗА
СА ОГЊИШТА”
7. СМОТРА ЕТНОЛОШКОГ
ФИЛМА 2
12. 25 ГОДИНА НСРС (19912016)
7. СМОТРА ЕТНОЛОШКОГ
ФИЛМА 3
7. СМОТРА ЕТНОЛОШКОГ
ФИЛМА 4
УКУПНО

14.12.2016.

52

52

8

88

21.12.2016

43

43

28.12.2016.

17

17

16.12.2016.

27.12.2016

80

1747

1077

2937

5761
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ГОДИШИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ''МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ'' ЗА 2016.
ГОДИНУ
Управни одбор ЈУ ''Музеј Семберије'' у саставу (Млађан Зарић-председник, Стана
Мићановић-члан, Маринко Илић-члан) именован је Рјешењем СО Бијељина 12.06.2013.
године. До 30.06.2016. имао је 4 сједница на којима је разматрано низ актуелних питања
о раду Музеја, а доносиле су се све одговарајуће одлуке из наше надлежности.

1. Усвајање извода из записника са претходних сједница Управног одбора
2. Информација о раду Музеја између двије сједнице ( 15.01.2016.- 21.06.2016. године)
3. Извјештај директора о информацији у вези са кућом Ослобођење, о реализацији
уговора са Угљевиком, о статусу воза Ћире и о археолошком истраживању у Јаблан
Граду.
4. Упознавање УО са прекидом радног односа за два радника на привременом
ангажовању
5. Усвајање благајничког максимума и извјештаја о попису основних средстава и ситног
инвентараса стањем на дан 31.12.2015. године са приједлозима за отпис и
расходовање.
6. Усвајање Годишњег извјештаја о раду за 2015. Годину са Планом рада за 2016.
годину.
7. Одговор УО на жалбе Жељка Деспотовића и Младена Пантића.
8. Одлука о продаји цистерне за лож-уље

9. Разно

Предсједник Управног одбора
Млађан Зарић
_____________________
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У другој половини године (30.06.2016.) дошло је до разрешења актуелног састава
Управног одбора а именован је нови састав Рјешењем Града Бијељина: Стана
Мићановић- предсједник, Марјана Ђокић- члан и Ивана Недељковић-Ћирић- члан).
Одржали су 6 сједница Управног одбора. У току 2016. године свим сједницама Управног
одбора су присуствовали сви чланови Управног одбора и в.д. директор Радоје Богдановић
На овим сједницама расправљало се о следећим тачкама дневног реда:
10. Усвајање извода из записника са претходних сједница Управног одбора

11. Именовање в.д директора и заснивање његовог радног односа
12. Статус досадашњег директора Момчила Копривице
13. Промене Пословника о раду Управног одбора
14. Осврт на примедбе интерног ревизора
15. Поништење одлуке 226\15
16. Усвајање Пословника о раду Управног Одбора
17. Извештај в.д директора о питањима која се тичу статуса бившег директора
18. Члан У.О Марјана Ђокић истиче замерке на рад председника У.О Стане Мићановић
19. Усвајање Пословника о раду стручног колегијума
20. Извештај о извршеној примопредаји дужности између директора Ј.У Музеј Семберије
21. Информације о проблему прокишњавања објекта и угрожавања музејске грађе
22. Усвајање плана буџета потрошње за 2017.годину
23. Информације о пресуди Окружног суда по тужби г.Момчила Копривице против
Решња Скупштине Града Бијељине по предмету разрешења са дужности директора
24. Информације о предузетим активностима везаним за уговор „воз Ћиро“
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25. Усвајање Правилника о рачуноводству
26. Усвајање Правилника о начину роковима вршења пописа
27. Разно
.
Предсједник Управног одбора
Стана Мићановић
________________________
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

Рб

Конто

Опис

Износ у
2015.
(1)

Износ у
2016. (2)

Индекс
2/1

ПРИХОДИ

254.312,67

263.098,85

103,00

780000

Приход од буџ. СО

252.710,05

255.574,62

101,00

720000

Властити птиход

502,62

876,00

174,00

731219

Текући грант од правних лица Фонд
(03)

1.100,00

6.648,23

РАСХОДИ

252.323,76

261.793,20

103,00

411100

Расходи за бруто плате

212.187,57

220.158,43

103,00

411111

Расход за основну плату

117.671,85

120.113,39

102,00

411131

Расходи за увећање плате на основу
радног стажа

12.132,46

12.436,51

102,00

411113

Расходи за плату за вријеме боловања

1.119,62

-

411122

Расход за нак. плате за вријеме
боловања

744,89

1.466,00

196,00

411191

Расход за порезе на плату

11.616,59

12.662,53

109,00

411192

Расход за допринос за ПИО

39.254,76

40.437,41

103,00

411195

Расход за допринос за здравство

25.462,44

26.419,04

103,00

411197

Расход за допринос за осигурање од
незапослености

2.121,88

2.201,49

103,00

411198

Расход за допринос за дјечију заштиту

3.182,70

3.302,44

96,00

-
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411200

Расходи за бруто накнаде

5.210,20

5.046,81

96,00

411211

Расход за накнаде за превозна посао и
са посла

1.183,86

1.332,49

112,00

411231

Расход за отпремнину

-

1.125,60

-

411236

Расход помоћи за смртни случај

824,00

-

411239

Расход за јубиларне и остале накнаде
(бруто)

3.202,34

2.588,72

412200

Расходи по основу утрошка елек.
Енергије, лож- уља и комуналних и
комуникационих услуга

412211

80,00
67,00

14.048,37

9.488,03

Расходи по основу утрошка елек.
енергије

2.965,99

2.316,35

78,00

412216

Расходи по основу утрошка лож- уља

6.530,00

3.000,00

45,00

412229

Расходи по основу комуналних и
комуникационих услуга

4.552,38

4.171,68

91,00

412300

Расходи за режијски материјал

1.523,52

1.495,32

98,00

412311

Расходи по основу компјут. материјала

61,25

143,12

233,00

412312

Расходи за обрасце и папир

455,13

-

412314

Расходи по основу остал. канцел,
материјала
Расходи по основу материјала за
чишћење
Расходи по основу осталог реж.
материјала

791,62

289,07

36,00

565,55

578,50

102,00

105,10

29,50

28,00

412500

Расходи за текуће одржавање

321,35

6.628,98

-

412500

Расходи за текуће одржавање (фонд
03)

-

6.248,23

-

412539

Раходи за текуће одржавање

91,60

6.248,23

-

412591

Расходи за остало текуће одржавање

229,75

380,75

165,00

412600

Расходи по основу путовања и

1.673,90

1.899,60

113,00

412329
412399
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412600

смјештаја
Расходи по основу путовања и
смјештаја Фонд (03)

400,00

400,00

-

412611

Расходи за днев. у земљи

140,00

230,00

164,00

412614

Расходи по осн. прев. личним возолом

1.133,90

1.220,90

107,00

412621

Расходи за днев. у инистранству

-

175,50

-

412623

Расходи за јавни превоз у инистранству

32,00

-

412624

Расходи по осн. личним возолом у
иностранству

-

241,20

-

412700

Расходи за стручне услуге

3.410,96

3.165,59

92,00

412720

Расходи за осигурање имовине и лица

424,26

260,49

61,00

412730

Расходи за услуге штампања,
фотокопирања и др.
Расходи за услуге штампања (фонд
03)

1.383,70

500,10

36,00

100,00

-

-

412799

Расходи за остале стручне услуге

1.503,00

2.405,00

160,00

412900

Расходи за бруто накнаде члановима
Управног одбора

9.552,24

9.552,24

-

412934

Расходи за бруто накнаде члан. УО

9.552,24

9.552,24

100,00

412900

Уговорене услуге и друге даџбине

4.395,65

4.358,10

99,00

412940

Остали непоменути расходи (расходи за
бруто накнаде за рад ван радног односа,
расходи за судска рјешења итд.)

3.780,60

2.927,78

77,00

412959

Расходи за судска рјешења

-

994,03

-

412900

Уговорене услуге и друге даџбине

15,05

436,29

-

412730

-

Расходи репрезентације за
организовање пријема и
манифестација (фонд 03)
Капитална расходи

600,00

-

1.988,91

1.305,75

65,00

511300

Набавка опреме

1.988,91

555,75

-

511300

Набавка опреме (фонд 03)

-

750,00

-

412999
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511200

Реконструкција и инвестиц. одржавање
Укупни расходи

Предсједник Управног одбора
Млађан Зарић
_____________________

-

-

254.312,67

263.098,85

103,00

Д ИРЕКТОР
Момчило Копривица
______________________
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ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирамо да 2017 . године у складу са могућностима наставимо уобичајене
активности, као и да наставимо послове на започетим пројектима и да наставимо узлазном
линијом развоја установе са нагласком на стручно-истраживачком раду и стварању услова за
обављање послова. Поред тога, настојаћемо да унаприједимо наш рад, а средства за плате и
материјално функционисање Музеја утрошићемо на предвиђени начин по трезорском
систему функционисања. Средства за активности и ове године покушаћемо да обезбиједимо
партиципирањем на конкурсима Министарства РС, савјета министара БиХ, неких
међународних организација и пројеката, преко спонзора.
Очекујемо да у 2017. години реализујемо нешто од уобичајених повремених
ауторских и гостујућих изложби, те да обављамо остале традиционалне музејске активности
као претходних година .
Истраживачке и издавачке активности
У археолошкој збирци ове године планирамо учешће на систематским археолошким
истраживањима и то наставак истраживања на локалитету Мраморак у Осмацима и
античком локалитету у Скеланима.
Поред наведенога планиране су и следеће активности:
 Праћење земљаних радова на територији Града у току цијеле године.
 Седма смотра археолошког филма у сарадњи са Народним музејом у Београду.
 Планирамо сондажна истраживања локалитета Мухарине на пољопривредном добру
Семберија.
 Ревизиона археолошка истраживања раносредњовјековног локалитета ''Бистрица'' на
подручју Батковића и Остојићева.
 Наставак редовног рекогносцирања територије Семберије, картирање локалитета, те
попуњавање пратеће документације у току цијеле године.
И ове године ћемо аплицирати на конкурс Министарства цивилних послова БиХ за
другу фазу реконструкције археолошке збирке. Планиране обимне теренске активности
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пратиће и одговарајући рад на изради документације, писању стручних извјештаја, као и
учешће на стручним скуповима.
Етнолошка збирка ће имати редовне активности на заштити и презентацији
постојеће етнолошке поставке, сакупљања нових етнолошких предмета и раду на одређеним
истраживачким пројектима а нарочито на дефинисању нематеријалне културне баштине и
традиционалних заната.
Припрема и помоћ при организацији гостујућих изложби, мајских изложби ,
манифестације Ноћ музеја те припреме материјала за Пантелинску изложбу. Такође, се
планира ауторско предавање са презентацуијом поводом 80 година подизања споменика
Краљу Петру (1937-2017.) Инвентарисање музејског материјала, инвентарисање музејске
грађе и сређивање документације што подразумијева и уношење података у инвентарске
картоне. Свакако у 2017. години требало би обавити и нужну заштиту текстила од могућих
штеточина, методом специјалнога запрашивања одговарајућим средствима заштите.
Предвиђене су активности на реализацији додатних истраживачких послова на писању
текстова и помоћ спољним сарадницима Музеја и другим лицима који се баве
истраживањима на основу музејске грађе. Активности за припрему стручног скупа
етнолога, за смотру изворног народног стваралаштва, као и прикупљање разних предмета
материјалне културе за фундус Музеја.
Историјска збирка у Музеју Семберије планира, поред континуираних активности на
прикупљању историјске грађе, и реализацију неколико гостујућих изложби на разне
историјске теме и то: Српски санитет 1914-1918, Белези великих злочина, за Дан општине
Бијељина итд. Ту су и уобичајене активности на одржавању сталне поставке, обиљежавању
значајних датума и јубилеја у сарадњи са Комисијом за његовање традиција, на допуни
музејске хемеротеке и друго. Рад на ревизији историјске збирке.
Издавачка дјелатност представља једну од најзначајнијих активности свих установа
овог типа, зависно од обезбијеђених средстава у буџету. Ту су и редовне активности на
писању стручних текстова за часописе и публикације изван нашег Музеја.
Изложбене и остале активности Музеја
Изложбене активности планирамо да реализујермо у устаљеном обиму, како ауторских,
тако и повремених и гостујућих изложби:
1. ПОРОДИЧНЕ И КОЛЕКТИВНЕ СВЕТКОВИНЕ – примери трансформације обичаја
молитви у ваљевском крају и суседним педринским областима; гостујућа изложба
Народног музеја Ваљево; аутор изложбе Гордана Пајић; вријеме трајања 25. јануар –
21. фебруар 2017. године.
2. СРПСКИ САНИТЕТ 1914-1918; гостујућа изложба настала у сарадњи Музеја Града
Новог Сада, Војног музеја из Београда и Народног Музеја Шабац; аутори изложбе:
Гордана Буловић, др Мирко Пековић, Бранислав Станковић; вријеме трајања: 21.
фебруар – 21. март 2017. године.
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3. БЕЛЕЗИ ВЕЛИКИХ ЗЛОЧИНА; гостујућа изложба Музеја жртава геноцида, Београд;
аутор изложбе др Вељко Ђурић Мишина;вријеме трајања: вријеме трајања 31. март 10. април 2017. године.
4. ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ КЛУБА „СВЕТИ ЛУКA“; вријеме трајања
изложбе 13. април - 13. мај 2017. године.
5. НОЋ МУЗЕЈА: радионице за дјецу, концерти, филмови, позориште, изложба; вријеме
трајања: 20/21. мај 2017. године.
6. ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА побједника бијељинског Бијенала (12); аутор изложбе Аљоша
Буха; вријеме трајања изложбе од 27. јуна до 28. јула 2017. године.
7. ПЕГЛАЊЕ НИЈЕ РОБИЈА – пеглање кроз вијекове (радни наслов изложбе); аутори
изложбе: Тања Лазић и Сњежана Антић; вријеме трајања изложбе: 8. август – 9.
септембар 2017. године.
8. КАКО СМО СЕ СЛИКАЛИ - историја фотографије у Бијељини (радни наслов
изложбе); аутор изложбе Тања Лазић; вријеме трајања изложбе 21. септембар - 28.
октобар 2017. године
9. ЋИЛИМИ ИЗ ФУНДУСА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ; аутор изложбе Тања Лазић; вријеме
трајања изложбе 7. новембар –9. децембар 2017. године.
10. ЧАРОЛИЈА ТРАДИЦИЈЕ; Изложба удружења жена са инвалидитетом „ИМПУЛС“ у
оквиру истоименог Пројекта; вријеме трајања изложбе:14 – 30. децембар 2017.
године.
 7. смотра археолошког филма у сарадњи са Народним музејом Београд (пројекције: 8,
15, 22. фебруар и 1. март)
 „Путологија“ - путописна предавања;у сарадњи са НО „Синергија плус“ и Друштвом
атостопера(5, 12, 19. и 26. април 2017. године)
 8. смотра етнолошког филма у сарадњи са Етнографским музејом у Београду
(пројекције: 6, 13, 20. и 27. децембра 2017. године)
 Промоција књига.
Остале активности Музеја као и ранијих година односиће се на сакупљање музејских
предмета и докумената, учешће у раду стручних скупова, организовање посјета Музеју,
помоћ колегама и истраживачима, сарадњу са средствима информисања, на проширењу
музејске библиотеке и фототеке, те на активностима Управног одбора и контаката са
друштвеном заједницом. Планирамо одређене активности на припреми обиљежавања неких
јубилеја.
Материјални трошкови, кадрови, текуће одржавање и инвестиције
Материјални трошкови и средства за текуће одржавање објеката, по трезорском
систему финансирања, прецизно су буџетом дефинисани, са платама и инвестицијом на
247.000,00 КМ. Утрошак ових буџетских средстава обављаће се према уобичајеном
финансијском плану и програму преко трезора Града Бијељина. Гријање и редовно текуће
одржавање је такође планирано из редовних буџетских средстава. За теренске активности,
набавку и одржавање музеалија трагаћемо за могућностима прибављања алтернативних
прихода. Садашња кадровска ситуација са укупно 9 стално запослених
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Наведене планиране активности као и неке додатне активности које ћемо реализовати
зависно од ситуације и обезбијеђених средстава, сматрамо да ће допринијети још значајнијој
функцији Музеја, како у мрежи културних установа у Бијељини, тако и у музејској мрежи
Републике Српске, чиме ће се потврдити друштвена оправданост.
Предсједик Управног одбора
Mлaђaн Зарић
___________________

.

ДИРЕКТОР
Момчило Копривица
___________________

26

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
Р.бр. Конто

Опис

1.

781300

Приходи из буџета СО

2.

722591

Властити приходи

2б

722591

2в

722591

Приходи од улазница
Остали приходи

УКУПНИ ПРИХОДИ

Пл.Буџета
2016.год(1)

Пл. Буџета Индекс
2017.год (2) 2/1

238.000,00

246.000,00

103,36

1.000,00

1.000,00

100,00

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

100,00

239.000,00

247.000,00

103,34

РАСХОДИ
Р.бр. Конто

Опис

Буџет за
2016.

Буџет за
2017.

Индекс
2/1

410000

Текући трошкови

238.500,00

243.500,00

102,10

411000

Бруто плате и накнаде

204.000,00

207.000,00

101,47

200.000,00

200.000,00

100,00

4.000,00

7.000,00

175,00

23.000,00

25.000,00

108,70

4.000,00

4.000,00

100,00

(А+Б)
А)

411100

Бруто плате

Б)

411200

Бруто накнаде

В).

412000

Трошкови на основу
кориш. роба и услуга

412211

Тр. електр. енергије
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412216

Тр. за набавку лож-уља

7.000,00

7.000,00

100,00

412220

Tр. ком. и ком. услуга

4.000,00

4.000,00

100,00

412300

Тр. за набавку матер.

2.000,00

2.000,00 100,00

412400

Тр. за набавку матер за
посебне намјене

412500

0,00

2.000,00

Тр. текућег одржав.

1.000,00

2.000,00

00,00

412600

Путни трошкови

1.000,00

0,00

0,00

412700

Тр.осигур.,стручне
услуге и ост. услуге

3.000,00

3.000,00

100,00

412700

Трошкови за штампање
каталога

0,00

0,00

412900

Трош. уговор. услуга и
др. даџбина

1.000,00

1.000,00

100,00

412900

Расходи ван радног
односа

11,500,00

11.500,00

100,00

412900

Накнаде за Управни
одбор

9.500,00

9.500,00

100,00

412900

Расходи за повремене
послове

2.000,00

2.000,00

100,00

510000

Капитални расходи

500,00

3.500,00

511200

Реконструкција и
инвестиције

0,00

0,00

511300

Набавка опреме

0,00

3.000,00

516100

Издаци за залихе
материјала

500,00

500,00

УКУПНИ РАСХОДИ

239.000,00

247.000,00

0,00

100,00

103,34

Предсједник Управног одбора

ДИРЕКТОР

Млађан Зарић

Момчило Копривица

__________________

______________________
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