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На основу члана 49. став 1. алинеја 8. Статута Народног музеја Чачак, Управни
одбор је према својој утврђеној надлежности, на седници одржаној дана 31.12.2019.
године, донео

ПРОГРАМ РАДА

НАРОДНОГМУЗЕЈА ЧАЧАК

ЗА 2020. ГОДИНУ
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I ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНИМУЗЕЈ ЧАЧАК

ЗА 2020. ГОДИНУ

Народни музеј у Чачку као једна од најзначајнијих установа културе у округу и
Републици, планира за 2020. годину низ акција најразличитијег садржаја који ће
обогатити културну понуду града и сведочити о цивилизацијском нивоу целог
подручја чачанског краја. Средства за делатност Музеја обезбеђује град Чачак из
буџета, а за део заштите категорисаних, културних добара и програма од значаја за
Републику, на основу посебних пројеката, Министарство за културу и информисање
Републике Србије.

Народни музеј у Чачку је основан 1952. године са задатком да штити покретна
културна добра и проучава прошлост Моравичког округа. Музеј је установа
комплексног типа са збиркама, које имају око 20 000 предмета. Од 1952. године
установа има сталну поставку у господар Јовановом конаку у Чачку. Последња
реконструкција поставке изведена је 2006. године. Поред тога редовно приређује
тематске изложбе (до сада их је било око 500), које је поред чачанске имала прилике да
види и публика широм Србије.

Музеј располаже са око 360 m2 изложбеног и 650 m2 радног простора. Има 17
запослених радника, од чега су 9 са високом стручном спремом (8 су кустоси и 1
конзерватор). Смештајне прилике се нису мењале од оснивања Музеја, али је доста
рађено на техничком опремању и набавци савремене опреме за чување музејских
збирки. Запосленима је на располагању сопствена библиотека са пробраном
литературом из свих музејских струка и око 500 наслова часописа.

Народни музеј је поред прикупљања и чувања покретних културних добара
засновао широк програм истраживачких активности, почев од археолошких
ископавања, теренских истраживања народне традиције до архивских истраживања у
земљи и иностранству. Конципирана су тако да омогуће научну валоризацију
појединих историјских збивања и друштвених појава и буду основа за њихову
музеолошку интерпретацију.

Захваљујући резултатима истраживачког рада, нараслим збиркама и кадровској
оспособљености од 1969. издаје свој часопис Зборник радова Народног музеја. Кустоси
и конзерватори Музеја поред тога сарађују са страним и домаћим часописима и
редовно учествују на научним скуповима. Музеј као регионална установа у значајној
мери учествује у културном животу Републике.
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Музеј је добитник низа значајних награда, а на седници Владе републике Србије
одржаној 30. априла 2013. године стекао је статус установе културе од националног
значаја. За свој рад Народни музеј у Чачку је добијао многобројна признања, од којих
истичемо Орден Републике са бронзаним венцем, који је Музеју додељен 1978. године,
Вукову награду додељену 1982. године, и Октобарску награду Скупштине општине
Чачак 1997. године.

II СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА МУЗЕЈА

Простор музеја

Народни музеј је смештен у два објекта, која имају статус културног добра од
великог значаја. Господар Јованов конак последњи пут је конзервиран и рестауриран
1974. године и задржао намену музејског изложбеног простора. На згради начелства (у
чијој једној половини је галеријски, радни и магацински простор Музеја) су у више
наврата извођени радови (фасада, препокривање крова, пресецање зидова да се спречи
ширење влаге), али никада му није одређена трајна намена и изведени радови, који
омогућавају нормално пословање, посебно на заштити и чувању покретних културних
добара.

Музеј и Град Чачак треба да заједнички формулишу стратегију даљег развоја
музејске службе у Моравичком округу и да за нове јубилеје предузму потребне мере за
припрему нове музејске поставке у неком новом простору, који ће имати и боље радне
услове за рад и чување збирки. Према садашњим приликама то је нова намена за
господар Јованов конак и нови изложбени простор у згради старог начелства. Због тога
је потребно доградити сутеренски простор и адаптирати десно крило Окружног
начелства за сталну музејску поставку, а тавански простор претворити у канцеларије.

Господар Јованов конак

Народни музеј је сталну поставку у Јовановом конаку из 1996. године обновио
2006. године заједно са најнужнијим радовима на самом објекту. Због значаја
изложених колекција уведен је стабилни систем за дојаву пожара и противпровални
систем за детекцију неовлашћеног приступа, али је неопходно увести и видео надзор у
целој поставци. Поред тога у сталној поставци је 2010. године инсталиран систем за
24h - овни мониторинг амбијенталних услова. У исто време у перспективном плану
треба предвидети грађевинску реконструкцију целог конака, који је грађен 1835. и чији
су конструктивни склопови, изведени скоро пре два века, дотрајали и у наредној
деценији морају да се реконструишу. Пре него што се приступи овом послу потребно је
припремити нову поставку комплексног типа у Старом Начелству.

Нове поставке

Народни музеј у Чачку планира да поред сталне поставке у конаку Јована
Обреновића изложи и низ других драгоцених предмета из својих збирки, који до сада
нису били доступни публици, а који то заслужују. Да би се ти пројекти реализовали
Народни музеј у Чачку, планира отварање нових сталних поставки, посебно ако се
оствари пројекат реконструкције старог Начелства, чиме се добијају нови изложбени
простори: Стална поставка у згради Начелства посвећена историји града, Музеј
детињства у дворишту Народног музеја, Поставка посвећена боју на Љубићу, код
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споменика Танаску Рајићу и Поставка посвећена Другом светском рату у Спомен
парку.

III РАД СА ПУБЛИКОМ, ЕДУКАТИВАН РАД

Рад са публиком одвија се кроз стручно вођење у сталној поставци и на
изложбама, сарадњу са школама, посебно са наставницима историје и историјским
секцијама, учешће ученика основних школа на њиховом салону ликовних радова и
сарадњу са локалним средствима информисања.

Водичка служба ће и убудуће радити са индивидуалним посетиоцима,
организованим групама деце предшколског узраста, групама ученика чачанских школа,
школа из целе Србије које долазе на излете или екскурзије у Чачак и са туристичким
групама које нам доводе најпознатије туристичке агенције из наше земље. Посебно ће
се обратити пажња на рад са страним делегацијама и групама које у све већем броју
долазе у посету нашем граду као гости локалне самоуправе, разних привредних
организација, институција, просветних установа, друштвених организација, итд.

Посебна сарадња је успостављена са Регионалним центром за младе таленте у
Чачку.

Редовно ће се вршити ажурирање и израда нових страна редизајнираног сајта
Музеја, који је веома посећен и представља својеврсни виртуелни излог Музеја.

Предвиђене су и промоције издања Народног музеја у Чачку, као и
представљање издања других издавача из земље и иностранства, као својеврсна
културна мисија Музеја.

Едукативан рад

Едукативан рад Музеја најчешће се односи на припрему радионица и посебних
програма у сарадњи са предшколским установама и школама. Палеонтолошко,
археолошко и етнолошко одељење, као и лабораторија за конзервацију укључени су у
припрему специјализованих програма за децу у сарадњи са Предшколском установом
Моје детињство у циљу стимулисања целовитог развоја деце, пружања могућности за
социјализацију и подршке за развој посебних склоности интересовања у складу са
психофизичким могућностима деце.

Палеонтолошко одељење укључено је у рад са децом предшколског узраста
чачанских вртића. У циљу стимулисања целовитог развоја деце, пружање могућности
за социјализацију и пружање подршке за развој посебних склоности интересовања у
складу са психофизичким могућностима деце, у плану је да се уради припрема и
публиковање приручника за реализацију специјализованог програма из области науке
за наше најмлађе.

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију наставља сарадњу са Уметничком
школом из Чачка у погледу припреме и организовања стручне праксе и израде
матурских радова за ученике III и IV разреда из области конзервације и рестаурације
културних добара (смер конзерватор културних добара) као и организовање других
видова едукативног рада.

IV КАДРОВИ ИЊИХОВО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Народни музеј је од оснивања посебну пажњу посвећивао кадровској структури
својих запослених. Данас има 17 запослених (2 доктора наука, 9 их је са високом
стручном спремом, 2 са вишом, 5 са средњом и један полуквалификовани радник).Од
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осам кустоса, пет су са звањем музејског саветника, два са звањем вишег кустоса, и
један са звањем кустоса. Од два конзерватора један је са звањем вишег конзерватора. У
њиховој надлежности је рад на заштити покретних културних добара на територији
Града Чачка и општина Лучана и Ивањице.

Кустоси, конзерватор, музејски водичи, препаратор и књижничар Музеја, у току
године, учествоваће на научним скуповима, семинарима, специјалистичким
програмима и састанцима стручних секција у земљи и иностранству у оквиру области
којима се баве. Такође је планирано учешће на научним скуповима поводом
јубиларних годишњица из националне историје, као и сарадња и објављивање радова у
стручним часописима и публикацијама. Планирано је учествовање запослених на
стручним секцијама МДС , СГД-а и ICOM-a. У току наредне године др Катарина
Дмитровић ће припремити и презентовати рад из праисторијске археологије на једном
међународном скупу. Планира се учешће етнолога на Међународном фестивалу
етнолошког филма.

Запослени ће у циљу истраживања имати прилику за међуинституционалну
сарадњу са стручним библиотекама, музејским установама, лабораторијама,
институтима и факултетима. Музеј ћe подржавати истраживања, стручно усавршавање
и професионалне афирмације својих сарадника кроз финансирање додатних
истраживања и трошкова одлазака на стручне скупове и секције према одредбама
Правилника о стицању стручних звања и усавршавања запослених у Музеју.

V ИСТРАЖИВАЊА И ЗАШТИТA ПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА

Прикупљање предмета на терену

Радиће се на проналажењу, евидентирању, проучавању и истраживању музејске
грађе на терену (палеонтолошке, археолошке, историјске, уметничке и етнолошке), у
архивима, музејима, библиотекама, галеријама, приватним збиркама. Најпре за израду
историјата предмета, потом и других проучавања. Планира се и истраживање
породичних заоставштина и рад на евидентирању музејског материјала код приватних
власника. Посебна пажња биће посвећена научним, културним и јавним радницима,
али и припремама за обележавање предстојећих јубилеја.

Археолошко одељење ће наставити са континуираним акцијама везаним за
одржавање и праћење стања Римских терми.

ТЕРЕНСКИ РАД

Палеонтолошка рекогносцирања

Детаљнија истраживања терена у 2020. години нису предвиђена. Планиран је
само обилазак терена где је сакупљана палео флора и фауна предходних година и
фотографисање профила терена где је пронађена целокупна флора и фауна.

Археолошка истраживања

Наставак археолошких ископавања праисторијских тумула

Вишегодишњи истраживачки пројекат Археолошка истраживања
праисторијских тумула у регији Чачка има за циљ откривање, обележавање и
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истраживање некропола под хумкама на подручју шире регије Чачка. Досадашња
ископавања у Мрчајевцима су дала добре резултате, али и поруку да је неопходно
ископавати објекте ове врсте који неповратно нестају дејством различитих природних
и пољопривредних активности.

До краја 2020. године биће обављена рекогносцирања познатих локалитета и
договор са власницима имања о археолошким ископавањима.

Истраживањима праисторијске хумке руководиће Катарина Дмитровић, кустос
Народног музеја у Чачку. У стручној екипи учестоваће још два квалификована
археолога и цртач са шест физичких радника. Ископавање ће трајати током 25 – 30
радних дана у договору са власницима на чијим се имањима налазе поменуте хумке.

Праисторијско и античко културно наслеђе у басену Моравице, Ђетиње,
Скрапежа и Западне Мораве

Горњи део слива Западне Мораве у планинским деловима Западне Србије,
одликује прилично хомогено археолошко наслеђе настало током праисторије и
римског периода, што је највероватније последица специфичности брдско-планинског
рељефа и конзервативности аутохтоне популације. Иако је истраживаче старина овај
крај привлачио још с краја 19. века, интензивнија ископавања су предузета од 50-тих
година прошлог века. Међутим, „златно доба“ археолошких ископавања на подручју
горњег слива Западне Мораве трајало је око три наредне декаде, док су последњих
година XX века археолошки радови спорадични и недовољно јасно тематски
уобличени. Имајући овај проблем у виду, Народни музеј у Чачку је већ покренуо
пројекат Археолошка истраживања праисторијских тумула у регији Чачка у оквиру
којег је већ успешно реализовао истраживања неколико праисторијских тумула у
селима Јанчићи и Мрчајевци. Паралелно са ископавањем тумула, обављена су и
поједина ископавања античких локалитета (Суво Поље, Двориште Гимназије у Чачку)
углавном заштитне природе, која су пружила нове, недвосмислене податке о
саживљавању аутохтоне популације са новим трендом интензивне романизације.

Подручје горњег слива Западне Мораве је у праисторији и антици представљало
јединствену културну целину, што јасно потврђује материјална култура, а данас је
раздвојено административном поделом у оквирима различитих општина и музејских
надлежности Чачка и Ужица. Наведени акти о стању истражености, као и неспорна
чињеница да археолошки локалитети непрестано нестају у савременим околностима
интензивне изградње и пољопривреде, недвосмислено упућују да би наведено подручје
требало истраживати у сарадњи Народног музеја у Чачку и Народног музеја у Ужицу,
који овде представљају релевантне установе заштите.

Пројекат “Праисторијско и античко културно наслеђе у сливу горњег тока
Западне Мораве” би представљао вишегодишњу активност Музеја у Чачку и Ужицу,
где се за следећу, 2020. годину планира детаљно прегледавање постојеће
документације, сачињавање записника о познатим налазима и налазиштима,
рекогносцирање дела територије и дефинисање плана за наредна ископавања.
Рекогносцирања ће, уз континуирана ископавања, представљати редовну активност,
као и редовно публиковање резултата истраживања у примереној периодици. Веома је
реално и предвидети издавање већих монографских издања, која би тематски и
детаљно изложила поједине врсте грађе.
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Геофизика и сондажна истраживања у Бељини

На западној периферији града у Бељини, откривене су архитектонски остаци из
касноантичког периода на више локалитета као и једна гробна мемотрија и некропола
са 71 гробних целина. Током времена Бељина је све више урбанизована, али и даље
има слободних површина на којима се могу вршити археолошка истраживања.
Примарно би било извршити геофизику на слободним површинама у циљу откривања
потенцијалних архитектонских остатака, а онда би се приступило сондажном
истраживању.

Пријевор - Чуљевина

У периоду од 19. новембра до 11. децембра 2019. спроведено је систематско
археолошко ископавање на локалитету Чуљевина у Пријевору. Овај локалитет је
сондажно истраживан 1977. године, али не у потпуности, стога се ове године наставило.
Откривена је меморија, гробница од три просторије, просторија 1 и 2 су у потпуности
истражене, приступило се откривању просторије 3, у С-И делу који није био истражен,
у потпуности се истражио скелетни G 5 који је само био констатован и у њему су
откривене 4 наушнице и једно дугме, датује се у 10. век наше ере, испод
средњовековне некрополе откривена је гробница 2, готово дупло већа од гробнице 1,
која је пронађена током претходних истраживања. Услед временских услова
истраживања су прекинута и планира се наставак за 2020. годину.

Етнолошка рекогносцирања

У 2020. години наставиће се теренска истраживања како у сеоским срединама
тако и у самом граду. Рекогносцирање ће се вршити током марта, априла, септембра и
октобра месеца. Неопходно је спровести теренска истраживања и на територијама
општина Лучани и Ивањица, која се осим истраживања на поједине задате теме
последњих година нису организовала.

ТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА

Тематска истраживања историјске баштине Одељења за историју

Истраживачки и стручни рад

Радиће се на проналажењу, евидентирању и проучавању музејске грађе на
терену и вршити истраживања на терену, у архивима, музејима, библиотекама,
галеријама, приватним збиркама за израду историјата предмета. Планира се
истраживање породичних заоставштина и рад на евидентирању музејског материјала
код приватних власника. Посебна пажња биће посвећена научним, културним и јавним
радницима, али и припремама за обележавање предстојећих јубилеја.

Попуна збирки вршиће се путем откупа и примања поклона. Приоритет ће
имати материјал, којим се употпуњује физиономија постојећих тематских целина (теме
везане за национално-ослободилачку акцију у XIX и првој половини XX века, стварање
и успон грађанске класе, потом Други светски рат и послератни развој).
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Архивска истраживањаМисија ’Халјард’ 1944. године и Чачак под окупацијом
1941-1944

Архивска истраживања треба да омогуће припремање више тематских изложби
о предстојећим јубилејима везаним за обележавање једне од највећих савезничких
операција спасавања авијатичара у Другом светском рату са аеродрома у Прањанима
1944. године и 80 година од устанка из 1941., као и другим дешавањима из Другог
светског рата, који су важни догађаји из 20. века у култури сећања Чачка и целе
Западне Србије, а који имају и међународни контекст. Добијени резултати означиће
кључне догађаје, личности и процесе везане за наш град, околину, регион и државу.
Поред проналажења предмета, припреме изложби и каталога, планира се припрема за
објављивање научних чланака, евентуално и објављивање монографије које би
говориле о назначеним темама. Планиране активности требало би да се реализују 2012.
и у наредним годинама, у зависности од материјалних средстава. Током 2020. вршиће
се истраживања у фондовима Народног музеја у Чачку, Историјског архива у Чачку и
по потреби у Архиву Југославије и Архиву града Београда, као и архивима у Ужицу,
Краљеву, Крагујевцу, Ваљеву и Шапцу.

Тематска истраживања историјске баштине Одељења за историју уметности

Споменици су увек незаобилазни симболи сваког места, региона или државе.
Наше сећање на прошлост и слављење одређених догађаја, процеса или личности, у
модерно време редовно се везује за споменике и комеморативне праксе које их прате.

Пописивање, фотографисање и публиковање целокупног споменичког наслеђа
на простору Општине и града Чачка представља један од основних задатака чувања
локалне прошлости и њеног повезивања националном или много ширим
идентитетским матрицама.

Историчар и историчар уметности Народног музеја у Чачку предузеће током
2020. године опсежна теренска истраживања и попис свих споменика, да би као крајњи
циљ целог подухвата требало да се појави каталог који ће преко фотографија, цртежа и
текста сачувати наше сећање на све споменике, укључујући и оне који су временом
нестали. За разлику од неких других подухвата у прошлости овај попис укључиће све
споменике, како оне који обележавају неке историјске догађаје, тако и оне који су у
јавном простору постављени искључиво из естетских разлога.

Планирана су теренска и архивска истраживања најзначајнијих црквених
споменика XIX века у чачанском крају током којих ће бити обрађена историја,
архитектура, живопис, иконостаси и ризнице ових сакралних објеката.

VI РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА

Рад у депоима

Палеонтолошко одељење
Палеонтолошко одељење у 2020. години наставља са фотографисањем

предмета и уношењем дигиталних фотографија које су неопходне за дигитализацију
културног наслеђа. Наставља са инвентарисањем, детерминацијом и
систематизацијом како палеонтолошке тако и минералошко-петролошке збирке.
Неопходно је набавити и нову инвентарску књигу за палеонтолошко одељење као и
књигу фототеке како би све било преписано из колекторске књиге палеонтолошког
одељења.
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Историјско одељење
Програмом рада за 2020. годину предвиђено је поновно успостављање основних

функција заштите покретних културних добара које су се угасиле у току претходних
година због недостатка новчаних средстава. Посебна пажња биће поклоњена
истраживању породичних заоставштина значајних за историју Моравичког округа и
Западне Србије и стручној обради новоприспелих предмета. У овом сегменту
истраживања интересовања ће бити усмерена према старим чачанским породицама,
научним, културним и јавним радницима.

Попуна збирки вршиће се путем откупа и примања поклона. Приоритет ће
имати материјал, којим се употпуњује физиономија постојећих тематских целина.
Нарочита пажња биће усмерена на музеолошки необрађене периоде XIX и XX века,
попуну збирки и стварање претпоставки за укључивање значајних тема у замишљену
сталну поставку.

Етнолошко одељење
Због веома скучених депоа приоритет је проширење простора у коме би били

смештени етнолошки експонати. Већ годинама посебан проблем чини смештај
предмета већих димензија, као што су разне врсте превозних средстава и
пољопривредне справе. Овај проблем је само тренутно решен уступањем на
коришћење просторија Комуналца. У ове просторије су пребачени сви предмети из
металне гараже из дворишта Музеја, али су и оне неадекватне и представљају само
привремено решење.

Послови музејске документације

Историјско одељење
Планира се наставак обраде новоприспелих предмета из „Збирке Дојчила

Митровића“ за регистар покретних културних добара. Наставиће се са
реинвентарисањем старог фонда у оквиру редовних послова на сређивању збирки.

Ревизија музејског фонда обухватиће и постојећу документацију. Посебан
проблем представља непотпун историјат или његово одсуство у картотеци историјских
збирки, јер је због недостатка новчаних средстава истраживачки део прекидан после
доласка предмета у Музеј, а боља времена за те послове нису се указивала. За потпуну
валоризацију музејских предмета потребно је спровести истраживања за писање
историјских белешки и израду историјата предмета, за које у моменту набавке није
било могуће добити све потребне податке. У фондовима Музеја постоје предмети за
које није имало од кога да се прикупе основни подаци, предмети чији власник је
накнадно идентификован и грађа за савремену историју, која је преузимана са
основним подацима, који нису у међувремену проверавани и допуњавани. У
случајевима, када није могуће урадити ревизију посете дародавцу, трагаће се за
подацима из некролога и досијеа историјских личности, који су у међувремену постали
доступни истраживачима у архивима и библиотекама. Специфичан проблем
претстављају заоставштине доспеле у Народни музеј Чачак, а које су подељене између
установа заштите (Архив Србије, Архив САНУ, Војни архив) и у њих до сада није
остварен никакав увид.

Наставиће се посао на ревизији свих предматa у оквиру плана ревизије свих
збирки у Музеју током 2020. године, као и унос основних података о предметима у
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електронску базу података. Такође ће се наставити посао око фотографисања свих
предмета, као оних који су већ у фонду, тако и предмета који ће тек приспети у Музеј.

Етнолошко одељење
Експонати који у етнолошко одељење доспеју откупом или поклоном биће

стручно обрађени и документовани. То подразумева унос предмета у улазну књигу,
инвентаризацију и прописно попуњавање инвентарних картона. Сви предмети ће бити
фотографисани и подвргнути неопходном конзерваторском третману. Већ неколико
година више комада намештаја који су откупљени од Данице Каленић и Љубише
Ћирковића (ормар, кревет, витрина са огледалом и комплетна спаваћа соба) захтевају
конзерваторски третман, паковање и складиштење у одговарајућем депоу.

Наставиће се рад на сређивању фото и видео документације.
Етнолози планирају да за годишњу публикацију “Пољопривредни календар”

објаве два стручна рада из области духовне и материјалне културе.
У 2020. години наставиће се истраживачка активност и прикупљање експоната

и доступне грађе о старим занатима на територији града на основу којих ће бити
објављена обимнија публикација и изложба о занатској прошлости града. Ово је
вишегодишњи пројекат и у току 2020. године потребна су средства за истраживања и
набавку нових експоната.

VII ИЗЛОЖБЕ

Тематске изложбе Народног музеја у Чачку

 Изложба Ишчезли свет минулих епоха

Приликом обиласка драгачевског краја у плану за 2020. годину је и да се на
сабору у Гучи, реализује изложба посвећна Драгачеву, Ишчезли свет минулих епоха
где ће се кроз документарну грађу и најстарије фосиле приказати настанак
драгачевског терена.

 ИзложбаМинерали Народног музеја у Чачку

У плану Палеонтолошког одељења је да се у 2020. години реализује
изложба Минерали Народног музеја у Чачку, том приликом били би изложени
минерали Трепче и света које је Народном музеју даривао наш суграђанин Петар
Урошевић.

 37. Дечји мајски салон

 Припрема изложбе Презентација и очување античког наслеђа Чачка

Током 2019/2020. године планиран је наставак припрема и реализације изложбе
везане за презентацију и заштиту античког наслеђа Града Чачка. Смештајући античку
прошлост у уметнички контекст, изложба ће покрити низ тема са посебним акцентом
на очување античког наслеђа почев од археолошког локалитета, епиграфских
споменика, уметничких и употребних предмета који припадају археолошкој збирци
Музеја у Чачку. Изложба је превасходно планирана у оквиру већ започете међународне
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сарадње и има за циљ презентацију археолошког наслеђа у сличним музејима и
институцијама у иностранству.

 Изложба слика Мирка Ковачевића

Гостујуће изложбе

 Изложба Алергене биљке (Природњачки музеј Београд), аутори Марко Љ.
Несторовић, Мирослав Јовановић, Горана Шовљански, Љиљана Бајић Бибић и
Јадранка Јокић

 ИзложбаШумови мора (Природњачки музеј Београд), аутор др Биљана Митровић
 Изложба Од нитни до шлема - конзервација и рестаурација позлаћеног римског

шлема (Музеј Војводине), аутора мр Тијане Станковић Пешетерац
 Изложба Испит зрелости - матуранти војвођанских гимназија од половине 19.века

до 60-их година 20. века (Музеј Војводине), аутори Чарна Милинковић, Љубица
Отић

 Аудио визуелна изложба 5 прича аутора Milli2nd – а

Гостовање тематских изложби Народног музеја у Чачку

 Изложба Лепи Лаза између краља Александра и краљице Драге Обреновић
 Изложба Драгутин Гавриловић - мајор са чином пуковника
 Изложба Војвода Петар Бојовић - живот и победе

Велики број музеја показао је интересовaње за гостовање изложби Одељења за
историју у својим градовима. Због оскудног програма покретних изложби у музејској
мрежи Србије планирано је да се настави приказивање изложби „Лепи Лаза између
краља Александра и краљице Драге Обреновић“, „Драгутин Гавриловић – мајор са
чином пуковника“ и „Војвода Петар Бојовић – живот и победе“.

Изложбе Народног музеја у Чачку у припреми

 Студијска изложба Прота Вићентије Поповић и синови

Откриће заоставштине проте Вићентија Поповића и синова је јединствен
догађај у културној историји Србије због чињенице да се у њеном саставу налази
библиотека са 250 примерака старе и ретке књиге, од 1538. до 1867. године.
Замишљена изложба формулисана је као сегмент из друштвене историје, који обухвата
настанак приватне библиотеке, прошлост и значај у друштвеном развоју Чачка једне
изузетне породице. Изложбу прати монографија, каталог збирке, са избором из
рукописне заоставштине најугледнијих представника Поповића и ситан пропагандни
материјал.

Изложба обухвата прошлост и улогу у друштвеним токовима представника ове
старе свештеничке породице од XVIII до краја XX века. У село Јежевицу су се
доселили за време Првог српског устанка 1809. из села Блата код Сјенице. У просвети
место њених представника опредељује свештенички и учитељски позив, у локалним
политичким збивањима припадност политичким странкама либерала и радикала, а у
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култури изузетна љубав према књизи и интересовање за прошлост (Константин
Поповић био је песник и један од зачетника историје уметности код Срба), а у
економији села узорно домаћинство и делатност у Српском пољопривредном друштву
и Задружном савезу. Током њихове делатности настала је библиотека, као
најупечатљивији израз њихове друштвене супериорности, из које потиче 250
примерака старе и ретке књиге (издања од 1538. до 1867.). У културној историји Србије
овакве сачуване библиотечке целине су ретка појава, а у провинцији до сада
незабележена. Заједно са оружјем, иконама, цртежима, албумима, фотографијама,
документима и реалијама чини целину, која испуњава услове да буде категорисана као
културно добро од изузетног значаја.

На основу увида у породичну заоставштину Поповића из села Јежевице, грађу у
архивима и музејима припрема се монографија по угледу на серију каталога легата
Матице Српске, коју чине четири целине: студија о породици Поповић, биографских
прилога (Симеон Поповић, Јосиф Поповић, Константин Поповић, Вићентије Поповић,
Милан Поповић, Милош Поповић, Ђорђе Поповић и др Анђелија Поповић),
каталошког описа збирке Поповић и избора из рукописне грађе (наративни списи,
преписка и сл.).

У току обраде библиотечког фонда уочено је неколико наслојавања књижног и
некњижног материјала, што објашњава хетерогеност фонда и порекло појединих
целина. Најзначајнија је настала укључивањем библиотеке Константина Поповића у
породични фонд 1864. Сасвим малу целину представљају књиге рано преминулог
богослова Тимотеја Поповића и секретара попечитељства Симе Протића. Почетком XX
века библиотека је подељена на два дела. Мањи део је регистрован у дому Поповића у
Јежевици, а поједини примерци код некадашњих читалаца. Средином XIX века у њој је
још увек било више примерака рукописних књига, као сведочанство дуге свештеничке
традиције. Два примерка, јеванђеље и молитвеник, чували су се у Народној библиотеци
у Београду до 1941., два рукописа откупио је Народни музеј у Београду, а номоканон и
зборник, преписан у манастиру Хиландару у XVII веку су идентификовани у збирци
Српске академије наука и уметности.

Историјска истраживања су се одвијала кроз широко заснован програм
проучавања улоге представника породице Поповић у друштвеној историји Србије и
историје настанка њихове библиотеке. За знамените Поповиће су у документацији
формирана досијеа, која говоре о њиховој делатности. Историја старе и ретке књиге
обогаћена је изузетним открићем најстаријих примерака штампаних у XVI веку: 4
књиге и 1 одломак. У истраживачке резултате треба сврстати идентификацију два
сачувана рукописа из библиотеке Поповић, од којих је један настао у Хиландару.
Безброј интересантних детаља садрже описи примерака и из каснијег периода
(закључно са 1867.). Формирање библиотеке праћено је кроз вести из архивске грађе,
спискове пренумераната и делатност Константина Поповића, једног од зачетника
историје уметности код Срба, и проте Вићентија Поповића. У том циљу вршена су
истраживања у архивима и библиотекама у Београду, Новом Саду, Зајечару и Чачку, а
исписивањем података је обухваћено преко 200 књига литературе и неколико десетина
наслова периодике.

Заједно са оружјем, иконама, цртежима, албумима, фотографијама,
документима и реалијама она чини јединствену целину, која има својство културног
добра од изузетног значаја.

Изложба представља тип студијских поставки, чије трајање у матичном музеју
не би требало да буде краће од 6 месеци, после чега би била препакована у изложбу за
гостовање у другим музејима и библиотекама.
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Техничка заштита обухватила је рад на конзервацији и рестаурацији књижне
грађе у Народној библиотеци Србије у Београду и текстила и метала, у Народном
музеју у Чачку.

 Изложба Античка прошлост Чачка
 Изложба Чистоћа је пола здравља

У 2020. години планира се реализација изложбе о хигијени и хигијенским
приликама крајем 19. и у првој половини 20. века у Чачку и околини под називом
Чистоћа је пола здравља.

 Изложба Ћилими

У 2020. години планира се припрема изложбе Ћилими.

Поводом обележавања важних јубилеја везаних за Други светски рат, планира
се припрема изложбе везане за „Халјард” мисију, као и 1941. годину, која би по плану
требало да се реализује 2021. године и у наредним годинама.

 Ноћ Музеја - Палеонтолошка изложба

Сваке године Народни музеј Чачак узима учешће у пројекту Ноћ Музеја који се
организује скоро у свим градовима у Србији. То је права манифестација да се и
Палеонтолошко одељење укључи и побољша програм за ту манифестацију.

Манифестације

 Манифестација Музеји 10 дана од 10 до 10

Етнолошко одељење је у 2020. години планирало да узме учешће у
Манифестацији Музеји 10 дана од 10 до 10 и Европској Ноћи музеја организовањем
изложбе страних техничких уређаја (радио апарата, телевизора, грамофона и сл.) у
сарадњи са колекционарима из града као и мини сајам плоча и касета колекционара.

Стручни програми

 Припрема стручног програма ,,Лепота камена кроз призму наслеђа Чачка” и
изложбе ,,У камену светлости трагˮ

Током 2020. године планирана је припрема стручног програма посвећена камену
као материјалу који се користи од праисторије до данашњих дана. Употреба камена
повезаће се са сировинама и предметима који припадају културном наслеђу Чачка.
Поред стручних предавања планиран је и практичан рад током програма. Програм у
сарадњи са Слободаном Богојевићем припремају проф. др. Кристина Шарић, петролог
са Рударско геолошког факултета у Београду и др Јосип Шарић, археолог са
Археолошког института у Београду. Као део овог програма планирано је и гостовање
изложбе фотомикрографија У камену светлости траг аутора Кристине Шарић.
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Радионице
 Етнолошке радионице

Још од 2005. године организују се Етнолошке радионице на различите теме
везане за нашу народну традицију. У оквиру поставке Музеј детињства планирано је
да се у току године организује више радионица на различите теме везане за етнологију.
Планиран је рад са децом школског и предшколског узрасата. Резултати рада ових
радионица биће изложени у Музеју.

Планира се сарадња са школама, кроз коју ће ђаци имати прилике да прошире
своја знања из области изборног предмета Народне традиције.

VIII ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 Зборник радова Народног музеја у Чачку, књ. XLIX

Као и сваке године планира се интезиван рад везан за контактирање са особама
заинтересованим да објављују радове у Зборнику радова Народног музеја у Чачку,
послови везани за пријем тих радова, њихову прву техничку обраду (секретарски
послови), затим редакторски послови везани за читање радова, њихово обликовање по
стандардима везаним за објављивање, а затим и рецензије за радове везане за историју.
Планира се и активно учествовање у одређивању дизајна и целокупне графичко-
ликовне припреме за штампу 49. броја Зборника радова Народног музеја у Чачку.

 Каталог „37. Дечји мајски салон“

ПРИПРЕМА ГРАЂЕ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ
Археологија

Археолошко одељење у својим збиркама има завидан стаклени материјал који
би на адекватан начин био презентован кроз стручну публикацију у сарадњи са
Археолошким институтом из Београда. У току ове године би се направио одабир
материјала, израда планова, цртежа.

IX БИБЛИОТЕКА

Планира се текући посао на набавци, обради и размени књига у 2020.години, са
акцентом на обради и смештају књига и часописа добијених из Народне библиотеке
Србије. Планира се и наставак редовне претплате на часописе “Православље”,
“Гласник Српске православне цркве, Планета”,” Архитектура”,” Даница”.

Као обавезан део је обезбеђење техничке подршке за библиотечки програм
НИБИС што подразумева редовне годишње поправке и одржавање програма за обраду
књига (надлежан је Машински факултет у Нишу, контакт Драган Мишић). Размена
публикација подразумева евиденцију, припрему издања за слање, потраживање од
сарадника недостајућих издања, ажурирање адреса и куповину неопходне амбалаже за
слање и поштарину која је изражена због цене за иностранство.

Стручно усавршавање је пожељно као мера допуне знања у струци и по
нормативима библиотечке струке подразумева најмање три једнодневна семинара
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годишње.
Поред раније урађеног лисног каталога, у електронској бази библиотеке

обрађено је 4500 књига за које би требало ажурирати (детаљно прегледати евентуалне
недостатке) и омогућити спољним корисницима за преглед, што би истраживачима
олакшало приступ новим насловима. Техничка подршка ове ставке подразумева
набавку сервера за инсталирање НИБИС веб сајта.

У библиотеци Музеја потребно је извршити припремне радње за ревизију фонда,
што је веома обиман и захтеван посао.

X ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

У следећој години планира се конзервација материјала за планиране изложбе,
конзервација текућег материјала као и предмета за етнографску поставку Музеј
детињства. У оквиру археолошких пројеката планиран је прихват и конзервација
археолошких предмета. Поред тога конзерватори ће радити на успостављању, развоју и
спровођењу мера превентивне конзервације као и на набавци опреме у те сврхе.
Наставак пројекта опремања Сталне поставке и депоа одговарајућим datalogger- има.
Припрема елабората и израда стручног рада везаног за анализу амбијенталних услова у
Конаку Господара Јована Обреновића - Сталној поставци Народног музеја у Чачку.
Анализа археолошких предмета, истраживања везана за методе и технике конзервације
археолошких предмета у сарадњи са Лабораторијом за скенирајућу електронску
микроскопију Рударско геолошког факултета у Београду, као и другим
специјализованим лабораторијама.

Превентивна конзервација

Наставиће се пројекат набавке и складиштења материјала за адекватно
паковање и транспорт музејских предмета.

Планиран је пројекат дезинфекције, дезинсекције и дератизације сталне
поставке, депоа, предмета, архивске и библиотечке грађе као и увођења превентивних
мера за контролу штеточина и биолошку контролу. Пројекат би обухватио акције,
процедуре и институционалне мере за превентивну и третманску заштиту у овом
погледу које би требало да се одвијају према утврђеном плану и у складу са
одговарајућим стандардима. Посебна пажња посвeтила би се процедурама и мерама за
прихват новопристиглог материјала у Музеј. У овом погледу планира се сарадња и
стручне консултације са стручњацима у овој области.

Конзерваторски пројекти

Реконструкција двоколица
У циљу презентације музејске грађе, планирано је да се изврши реконзервација

и идеална реконструкција двоколице из хумке у Атеници. Гвоздена оплата точкова
двоколице сачувана је у прилично добром стању, тако да је могуће ревидирати
актуелну реконструкцију у светлу нових резултата истраживања. Исто тако, на основу
већ постојећих искустава, могуће је урадити и реконструкцију целих кола, што би
представљало јединствен пример у ширем окружењу. Међутим, конзервација и
реконзервација делова кола из хумки 1 и 2 у Атеници је у 3. години рада, али је због
отежаних услова рада у конзерваторској лабораторији у Музеју напредак прилично
спор. У договору са конзерватором С. Богојевићем, утврђено је да се покуша са
сарадњом са неком од београдских лабораторија, чија ће опрема пружити бржу и



15

ефикаснију конзервацију предмета. Консултације око начина реконструкције делова
одвијале су се у сарадњи са колегама из Немачке – А. Паре, К. Небелсик, Д. Хајлман,
чија је ужа специјалност гвоздено доба у средњој Европи. Дрвени делови би били
израђени у музејској радионици.

Стаклене посуде из Античке збирке
На основу анализе стања предмета коју су извршили конзерватори Музеја у

Чачку, као и Маја Живковић, конзерватор Централног института за конзервацију из
Београда, неопходно је извршити реконзервацију четири стаклена предмета из Античке
збирке. Конзервација предмета је извршена 1991. године, а од 1996. године предмети
се налазе у сталној поставци. Обзиром да је дошло до старења материјала за
реконструкцију, угрожена је статика предмета, па је неопходна реконзервација
предмета.

Историјско одељење
Планирана је конзервација предмета од хартије, метала и текстила.

Кoмпликованији конзерваторски захвати радиће се у Београду.
У Народној библиотеци Србије вршиће се конзервација књига и некњижне

грађе из XIX и XX века. Планирана је конзервација најугроженијих примерака старе и
ретке књиге, савремених повеља и диплома, који испуњавају услове за статус
културног добра од великог или изузетног значаја.

Посебна пажња биће посвећена категорисаним културним добрима из Збирке
службеног одела изложеним у сталној поставци. Због дуготрајног излагања, посебно
квалитета осветљења, запажене су промене на изложеним униформама војводе Петра
Бојовића, генерала Чедомира Шкекића и мајора Радивоја Филиповића, па их је
потребно заменити копијама.

Планирана је израда копија војводског службеног одела: велики војводски
мундир, мала војводска одећа, шињел и војводска блуза. За њену израду потребна је
набавка оригиналних материјала из периода пре Другог светског рата (еполете,
ешарпа), израда копије везених детаља и шивење према прописима о одећи за војску
Краљевине Југославије.

I ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

Адаптација атељеа и ходника лабораторије за конзервацију и рестурацију

Планиран је завршетак адаптације атељеа и ходника (подови, врата, електричне
инсталације).

Адаптација археолошког депoа

Планира се наставак адаптације археолошког депоа у приземљу зграде. Будући
да ова просторија није сређивана више деценија, сматрамо да је потребно започети
процес њене реконструкције ради стварања услова за прописно чување музејског
материјала и рада кустоса. Истовремено, препакивање грађе би омогућило
рационализацију простора и стварање нових површина за прихват.



Texnu.rra clyx6a

flope4 teryhrx [ocJIoBa oKo peanusaquje Neuox6u pe,uoBHo he ce Bprrrprrrr
TexHrIqKo oApxaBarLe, fIfI 3alurlrra, peAoBHr,r ro4nurrru ilpenreAr.r E peMoHT clrcreMa [r
aTrapara, Kao r.r o6yra paAHr{Ka.

MarepnjaJr rr orpeMa

Y uape4noj roAlrllll rlJlaulrpa ce ua6asra KaHrleJrapujcror uarepuja.na Ir olpeMe,
rrtatepujana ra o[peMe Be3aHe 3a [peBeHTlrBny ronsepaaqujy, panyHapcra orrpeMa r,r

lpoIpaMI'I, na6asra (foto onpeMe 14 Ir,rareprjana, xeMr{KaJruja, rraarepujata }r olpeMa 3a
KoH3epBaropcKo pecryparopcKe rperMarre v upeBeurr,rBuy xonsepnaqujy, Kao lt
uarcprnjana 1r olpeMe Be3arre sa rexyhe oApxaBarbe 3rpaAa a o6jerara

Y s6upxaua I'IcropnjcKor oAeJbema Hapoguor rr,ryseja y gavry nocrojn renrmn 6poj
npeAMera, KareropllcaH}Ix Kao KyJITypHa go6pa oA BeJrlrKor ]rJrr.r r,By3eruor snavaja. 3a
IblIxoB cuerumj fi nyBalse 3aKouoAaBaq je nponucao roce6He ycJroBe, sa wrje ucnyrbaBarbe
,{o ca,{a rurje 6ano uoryhnocru.

3a crrteurraj s6upxe cryx6enor oAeJra, crape lr perKe Krblrre r.r Jrr{rrHr{x ilpeAMera
3uaMeHr{rr,rx 9a.raHa (peanuje) rorpe6ua cy qerr.rpr opMapa.

V crannoj rocraBql4 HapoAnor uyseja uorpe6uo je 4o4arra ABe HoBe Br{Tpr4He,
3aMeHI{Trr [s6reAene JIereHAe. Kyu.rreun cy, oAHocHo ruTaMrrrur{, rrpe 23 togurueu rrorrryHo
cy 4orpaja-uu.

. HeolxoAuo je sa pa,q Etnonoruxor oAeJberLaualarlutu nonu Soroauapar. Ilocte,{6yt
je rynEen rpe qerpHaecr roAI{Ha ra uuje Br{rtre y r[ynxquja. 3a norpe6e p*u 

"u 
repegy

uorpe6uo je na6aararr,r Qoro auapar Br,rcoKox rexHlrqKr,rx uoryhnocrz.
3a norpe6e la6oparopuje sa KolrepBarlujy u pecraypaqujy norpe6uo je na6anuru

na6opatopujcrr narr,rerutaj, eJleKTpoMorop 3a 6pyruerre MeraJra, ono6rnry eKcrpaKrop
qecrl'Iqa r IurerHrrx ucflapelba. Taro$e uotpe6na je na6asra datalogger-a sa Cranny
locraBKy E Aefloe. 04 I'rncrpyMeHara HeonxoAHa je jom ceJreKTuBrra eJreKTpo Aa sa
orPebnsalte xJIoplIAa y pacrBopy u olpeMa 3a eJreKrpoJrlr3y n cralwm3aqrdy or-.r*r^
apxeoJroruKr,rx [peAMeTa.

XII OCTAJII,I I,I3BOPI4 OIIHAHCI,IPAILA

Mysej he y rcxy 2020. roluHe KoHKypI,Icarr{ 3a AoAarHa cpeAcrBa roA MuuucrapcrBa
Kyrrrype u ran(popnarEcarra Peny6nnxe Cp6nje.

Y r{aury, 3I.12.2019. roA}rne 'hffi.b'
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• СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  У    2020.години 

 

 

• ФИНАНСИРАЊE  УСТАНОВЕ  ИЗ  СРЕДСТАВА  БУЏЕТА  ГРАДА 

ЧАЧКА  У  2020.години  СА ОСВРТОМ  НА  2019.годину 

 



98.53%

1.47%

0.00%

ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА   2020.години

ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 17,048,000.00 0.00 17,048,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 49.48% 0.00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,839,000.00 0.00 2,839,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 8.24% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 720,000.00 0.00 720,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.09% 0.00%

415000 Накнаде за запослене 528,000.00 0.00 528,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.53% 0.00%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,070,000.00 0.00 1,070,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.11% 0.00%

421000 Стални трошкови 1,936,000.00 0.00 1,936,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 5.62% 0.00%

423000 Услуге по уговору 680,000.00 0.00 680,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.97% 0.00%

425000 Текуће поправке и одржавање 630,000.00 0.00 630,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.83% 0.00%

426000 Материјал 570,000.00 0.00 570,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.65% 0.00%

465000 150,000.00 0.00 150,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.44% 0.00%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 80,000.00 0.00 80,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.23% 0.00%

511000 Зграде и грађевински објекти 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 21.77% 0.00%

512000 Машине и опрема 550,000.00 0.00 550,000.00

Народни музеј Чачак

СРЕДСТВА  ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Остале донације, дотације и трансфери

0.00

Извор финансирања

СОПСТВЕНА  СРЕДСТВА 576,000.00

- СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  

У  2020.години

СРЕДСТВА  ОД БУЏЕТА  ГРАДА  ЧАЧКА 38,591,000.00

39,167,000.00
УЧЕШЋЕ  У  УКУПНИМ  

СРЕДСТВИМА

УКУПНА  СРЕДСТВА  КОЈА СУ ПЛАНИРАНА  У  2020.години



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

учешће у расходима за функционисање установе 1.60% 0.00%

515000 Нематеријална имовина 150,000.00 0.00 150,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.44% 0.00%

34,451,000 0.0 34,451,000

87.96% 0.00% 87.96%

422000 Трошкови путовања 400,000.00 0.00 400,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 9.66% 0.00%

423000 Услуге по уговору 2,667,000.00 0.00 2,667,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 64.42% 0.00%

424000 Специјализоване услуге 343,000.00 0.00 343,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 8.29% 0.00%

426000 Материјал 530,000.00 0.00 530,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 12.80% 0.00%

515000 Нематеријална имовина 200,000.00 0.00 200,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 4.83% 0.00%

4,140,000 0 4,140,000

10.57% 0.00% 10.57%

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 45,000.00 0.00 45,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 7.81% 0.00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 8,000.00 0.00 8,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.39% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 190,000.00 0.00 190,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 32.99% 0.00%

421000 Стални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 3.47% 0.00%

422000 Трошкови путовања 50,000.00 0.00 50,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 8.68% 0.00%

423000 Услуге по уговору 130,000.00 0.00 130,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 22.57% 0.00%

425000 Текуће поправке и одржавање 55,000.00 0.00 55,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 9.55% 0.00%

426000 Материјал 62,000.00 0.00 62,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 10.76% 0.00%

465000 10,000.00 0.00 10,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.74% 0.00%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 6,000.00 0.00 6,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 1.04% 0.00%

576,000 0 576,000

1.47% 0.00% 1.47%

39,167,000 0 39,167,000
УКУПНО  ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  У  

2020.години

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Укупна средста за 1201-0001  Функционисање 

локалних установа културе

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Укупна средста за 1201-0003  Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Остале донације, дотације и трансфери

Укупна средста за 1201-09  Пројекат: Установе 

културе-сопствени приходи 



Народни музеј Чачак

БУЏЕТ  ГРАДА ЧАЧКА  -  ФИНАНСИРАЊЕ   у   2020. години 
У  ОДНОСУ  НА   2019.годину

2019 2020

411000 Плате и додаци запослених 15,998,000.00 17,048,000.00

412000

Социјални доприноси на терет 

послодавца 2,746,000.00 2,839,000.00 УВЕЋАЊЕ     

18,744,000.00 19,887,000.00 1,143,000.00

414000 Социјална давања запосленима 270,000.00 720,000.00

415000 Накнаде за запослене 528,000.00 528,000.00

416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 120,000.00 1,070,000.00 УВЕЋАЊЕ     

918,000.00 2,318,000.00 1,400,000.00

421000 Стални трошкови 2,250,000.00 1,936,000.00

423000 Услуге по уговору 560,000.00 680,000.00

425000 Текуће поправке и одржавање 1,600,000.00 630,000.00

426000 Материјал 550,000.00 570,000.00

465000 Остале дотације и трансфери 1,439,000.00 150,000.00

482000 Порези, обавезне таксе и казне 80,000.00 80,000.00        УМАЊЕЊЕ     

6,479,000.00 4,046,000.00 2,433,000.00

511000 Зграде и грађевински објекти 6,850,000.00 7,500,000.00

512000 Машине и опрема 550,000.00 550,000.00

515000 Нематеријална имовина 100,000.00 150,000.00

7,500,000.00 8,200,000.00 700,000.00

УВЕЋАЊЕ     

33,641,000.00 34,451,000.00 810,000.00

422000 Трошкови путовања 300,000.00 400,000.00

423000 Услуге по уговору 2,600,000.00 2,667,000.00

424000 Специјализоване услуге 100,000.00 343,000.00

426000 Материјал 450,000.00 530,000.00

512000 Машине и опрема 250,000.00 0.00

515000 Нематеријална имовина 200,000.00 200,000.00

3,900,000.00 4,140,000.00

УВЕЋАЊЕ     

240,000.00

УКУПНО УВЕЋАЊЕ  

37,541,000.00 38,591,000.00 1,050,000.00

2019 2020 2.80%

ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

ТРОШКОВИ  ПОСЛОВАЊА

       УВЕЋАЊЕ 

УКУПНО    Народни музеј Чачак

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАТЦИ

4,140,000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

1201-0001   Функционисање локалних 

установа културе

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-0003  Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 3,900,000.00

ПЛАТЕ  





- Cpe4crBa npe4Bufiena sa hHBecrilr-lhje, onpeuy r HeMarepnjanay rMoBhHy cy yaehana
y oAHocy Ha nperxoAHy rog[Hy ea 9,33%;

cpeAcrBa us 6yqera rpa.qa y ZQ2}.rognnvt 8.200.000,00 4unapa
cpeacraa ng 6vuera rpaaa v 2019.ronnHil 7.500.000,00 nrxapa
vaehaFbe cpeacraea 700.000,00 arnapa

1. 2. flnaHupaHa cpe4crBa sa Yxanpefierue cilcreMa oqyBaFba r npe4craBrbaba KynrypHo-
ncropujcxor nacnefla y 2020.rogvltA vis cpe4craBa 6yuera rpa4a Lla.{xa ynehana cy 3a
6,15% y o.qHocy Ha nflaHilpaHa cpeAcrBa 3a 2019.ro4raxy.

llnaxnpaxa cpeAcrBa rar 6ygera rpaga y 2020.rognnn 4.140.000,00 guxapa
llnaHhpaHa cpencraa us 6vuera rpaaa v 2O19.roailHil 3.900.000,00 ahHapa
Yeehabe cpeAcraBa sa Ynanpeferue cncreMa 240.000.00nrnapa
oqyBalba ta n peAcraBrbalba Kynryp Ho-ncropnjcror xacnefia

2. YxvnHa nnaHhpana cpencrea sa 2020. ro.qr!-tv HgHoce 39.167.000.00 ahHapa h
re:- 1,t3 cpegcraea 6yuera rpaga gaqxa 38.591,000,00 grHapa unil gg,s3yo oa
yKynHo nrraHupaHux cpeAcTaBa n
- n3 concrBeHrx cpeAcraBa 576.000,00 RuHapa unn 1,47"/o oA yKynHo

nnaHilpaHux cpeAcTaBa.

Cau concrBeHm npuxoAt4 ycraHoBe ocrBapeHn oA 1.1.2020.ro4rane 6rahe jaenr,r npuxo,qil
l-paga HaqKa . Y 6yr,rery l-paga ulaqra aa 2020 rogilHy oBa cpegcrBa cy nflaHt4paHa Kao:
flpojexar 1201-09,,YcraHoBe Kynrype-concrBeHu npilxogr4" u 6nhe peanhsoBaHu no
nflaHrpaHuu anponpnjaqnjaua 3a pacxoAe il r4sEarKe Be3aHe sa nporpaMcKe aKTrlBHocn4 t4

Synxquon ncahbe ycraHoBe.



;i::dils;H3r {I;;xt,",
9aq.lx ffi

HAp0ffl-tkr MvSrJ qAqAK I NATIoNAL MU$EUM CACAK

32000 Llaqax/Cacak, L{apa flyruaxa 1/Cara Dusana 1

rerlphone: (032)322-169, $axclfax: 349-$17

Ha ocHoey qnaHa 49. cras l. amzneja 9. Craryra Hapoguor rlyseja 9avar,
Vupanuz oaSop Ha ceAHr4rlrr, oApxaHoj 4ana 31.12. 2019. ro.qrlHe, 4oneo je

oAJrvKv

,{onocra ce @unaucujcrcu rJraH Hapo4Hor rrayseja r{a.rax sa2020. roAI4Hy.

Y 9a.my, Aale.a31.12.2019. roa.

ra vrysej rIa.IaK

o.q6opa

HIPOJHII.
q.{{.1[
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