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I ПРОГРАМ РАДА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Народни музеј у Чачку као једна од најзначајнијих установа културе у округу и 

Републици, планира за 2022. 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. 

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. 
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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 делимично су формулисалу стратегију даљег развоја 

музејске службе у Моравичком округу у оквиру пројекта Престоница културе Србије 

2023. године који финасирају Министарство културе Републике Србије и Град Чачак.  

Пројекат  обухвата припрему нове музејске поставке у 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. Током наредне године, у оквиру поменутог пројекта, планиран је наставак 

радова везаних за адаптацију таванског, односно унутрашњег простора зграде.  

 

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, као 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. године 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 

планира се отварање нових сталних поставки, посебно ако се оствари пројекат 

реконструкције старог Начелства, чиме се добијају нови изложбени простори: Стална 

поставка у згради Старог начелства посвећена историји града, Музеј детињства у 

дворишту Народног музеја, Поставка посвећена боју на Љубићу, код споменика 

Танаску Рајићу и Поставка посвећена Другом светском рату у Спомен парку. 
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Пројекат Престоница културе Србије 2023. године 

 

Сталне поставке 

Музеј кошарке у Чачку 

Музеј кошарке смештен у зграду Соколане у Чачку замишљен је као простор у 

коме ће се приказивати развој кошарке у Србији, затим Чачку, приказати успеси свих 

значајних кошаркаша из Чачка, при чему ће централно место припадати Радмилу 

Мишовићу, Драгану Кићановићу и Жељку Обрадовићу. Посебан део замишљеног 

музеја биће одвојен за мултимедијалне презентације, промоције, предавања, пријем 

истакнутих кошаркаша, анимацију публике, популарисање кошарке и излагање 

новопридошлих предмета. Архитектура поставке замишљеног музеја посетиоце треба 

да асоцира да су у кошаркашкој хали, чиме ће изложени предмети, фотографије и 

конструкције добити додатна значења.  

Музеј кошарке у Чачку треба да буде најважнији музеолошки центар посвећен 

кошарци у Србији, узор и модел за друге музеје у земљи и региону. Планирани музеј 

истовремено треба да буде регионални, национални и локални културни центар, 

незаобилазно и омиљено одредиште за грађане Чачка и суседних градова, као и 

туристе из земље, региона и света. Музеј кошарке у Чачку треба да буде препознатљив 

у јавности, подстиче радозналост, жељу за бављењем кошарком и спортом и да 

инспирише омладину. 

 

Градска кућа у простору Хаџића куће 

 Хаџића кућа у улици Господар Јованова бр. 6 је вредан споменик српске 

грађанске културе из 1854. године који је под заштитом државе као споменик културе. 

Нова поставка Градска кућа обухватала би ентеријер грађанске куће XIX века и вредне 

предмете који представљају живот грађанског Чачка из овог периода. У аутентичном 

простору Хаџића куће биће представљен ентеријер XIX века и наш град ће добити 

једну интересантну музејску поставку и простор у коме ће се  одржавати различити 

програми и културни садржаји. 

 

Заштитна археолошка ископавања 

 

Локалитет ,,Двориште музеја у Чачку” 

Заштитна археолошка ископавања на локалитету Двориште музеја у Чачку би се 

одвијала у оквиру површина предвиђених за подизање нових објеката, чија је укупна 

површина око 2 350 m2. За археолошке радове је предвиђено отварање сонди у укупној 

површини од 800 м2, које би се проширивале како би се у целини испитале евентуалне 

веће археолошке целине. На тај начин се може очекивати проширивање ископа, што је 

тешко детаљно предвидети.  
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Локалитет у улици Цара Душана 10 (Соколана) у Чачку 

      Заштитна археолошка истраживања у улици Цара Душана број 10 би се одвијала на 

простору садашњег терена за мали фудбал који је предвиђен за изградњу хале за 

борилачке спортове, чија је укупна површина око 500 m2. Археолошким радовима у 

првој фази планирано је отварање три паралелна рова у укупној површина од 100 m2. У 

случају проналаска архитектонских остатака који би морали да се истраже у целини 

уследила би друга фаза, отварање преостале површине.  

 

III РАД СА ПУБЛИКОМ, ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 

Рад са публиком одвија се кроз стручно вођење у Сталној поставци и на 

изложбама, сарадњу са школама, учешћем ученика и студената на изложбама и 

сарадњу са локалним средствима информисања. Посебна пажња посвећује се припреми 

образовних програма и радионица везаних за креирање и промоцију културе нашег 

краја односно приближавање богатe музејскe колекцијe и укључивање музејског рада у 

образовни процес, односно у процес интегративног учења.  

Водичи 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.  

Наставиће се активности на популаризацији Римских терми. Археолошко 

одељење ће наставити са континуираним акцијама везаним за одржавање и праћење 

стања Римских терми. 

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. 

 

Образовни рад 

Образовни 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 циљу стимулисања целовитог развоја 

деце, пружања могућности за социјализацију и подршке за развој посебних склоности 

интересовања деце. У овом контексту планира се припрема изложби и одговарајућих 

публикација. 

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 образовног рада. 
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IV КАДРОВИ И ЊИХОВО 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 

осам кустоса, пет су са звањем музејског саветника, два са звањем вишег кустоса, један 

са звањем кустоса, док је конзерватор са вишим звањем. У њиховој надлежности је рад 

на заштити покретних културних добара на територији Града Чачка и општина Лучана 

и Ивањице. 

Кустоси, конзерватор, музејски водичи, конзерватор – техничар и књижничар 

Музеја, у току године, учествоваће у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом 

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. Планира се учешће етнолога на Међународном фестивалу 

етнолошког филма. Археолози планирају  учествовање на стручним секцијама и 

Годишњој скупштини САД-а, као и писање и презентацију рада на једном 

међународном скупу, уколико епидемиолошка ситуација буде повољна и путовања 

дозвољена. Такође, планирано је да се у току године узме учешће у научним скуповима 

и писању и објављивању текстова у часописима у Београду, Чачку, као и другим 

градовима који објављују научне чланке, за које ће се извршити потребна архивска 

истраживања. 

Запослени ће у циљу истраживања имати прилику за међуинституционалну 

сарадњу са стручним библиотекама, музејским установама, архивима, 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.   

Запослени радник на месту кустоса историчара, отишао је у пензију крајем 

2021. године, па је, потребно ангажовати још једног извршиоца за исте послове због 

примопредаје збирки и увођења у посао. Радник распоређен на ово радно место бави се 

проучавањем историје чачанског краја у новом веку, евидентирањем и прикупљањем 

музејских предмета (декорација, повеља, старих и ретких књига, докумената, печата и 

др.), припремањем тематских изложби и сталних музејских поставки.  

 

 

 

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 
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власника. Посебна пажња биће посвећена научним, културним и јавним радницима, 

али и припремама за обележавање предстојећих јубилеја. 

 

 

ТЕРЕНСКИ РАД 

Палеонтолошка рекогносцирања 

У плану  за 2022. годину је обилазак чачанског  краја  и локалитета са којих је у 

предходном периоду сакупљен палеонтолошки материјал ради израде пуликације  

Палеонтологија Чачака и околине. Истраживањима ће руководити кустос-палеонтолог  

Биљана   Чкоњевић у сарадњи са колегама из Природњачког музеја  из Београда др 

Биљаном Митровић, Сањом Павић, Р. Пејовић и А. Луковић. 

 

 

Археолошка истраживања 

Рекогносцирања 

 

Израда археолошке карте представља једну од основних делатности установа 

заштите. Сходно томе, Народни музеј у Чачку је планирао да настави ревизионе радове 

на недовољно обрађеној општини Лучани, која углавном и не учествује у финансирању 

делатности Музеја. Трајање пројекта Археолошка карта регије Чачка - општина 

Лучани предвиђено је током наредних пет година, будући да се ради о теже проходном 

брдско-планинском подручју, а теренски послови су већ започети у кампањама 2020. и 

2021. године. Сваке године би се обилазио један део територије, а добијени подаци у 

међувремену технички уређивали и повезивали.  

Основни циљ археолошке проспекције терена је израда тачне и поуздане карте у 

оквиру ГИС платформе са прегледним мапирањем локалитета различитог типа и 

обима, из више хронолошких периода. Поред мапирања, предвиђено је да се паралелно 

изради картотека археолошких локалитета на обрасцима које је прописало 

Министарство културе, ради лакшег и бржег упоређивања археолошке грађе са 

археолошким мапама. Као финални производ, након завршетка рекогносцирања 

територије једне општине биће објављени резултати рада на терену. 

У фази Лучани 3  планирана је обрада атара јужног дела села Гуче,  Ртију,  

Криваче,  Котраже, Пшаника,  Белог Камена,  Вучковице и ЈЗ део атара Виче.  

 

 

Етнолошка рекогносцирања 

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. 
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ТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА 

Тематска истраживања историјске баштине Одељења за историју 

Истраживачки и стручни рад 

 

У зависности од здравствених околности предузеће се рад на проналажењу, 

евидентирању, проучавању и истражиавњу музејске грађе на терену, у архивима, 

музејима, библиотекама, галеријама, приватним збиркама. Најпре за израду историјата 

предмета, потом и других проучавања. Планира се истраживање и 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). 

Архивска истраживања везана за јубилеје посвећене Другом светском рату  

Архивска истраживања треба да омогуће припремање више тематских изложби 

о предстојећим догађајима, процесима и личности из Другог светског рата. Један од 

значајних догађаја везан је за највећу савезничку операцију спасавања авијатичара у 

Другом светском рату са аеродрома у Прањанима 1944, као и 80 година од завршетка 

рата 1944. године. Ови догађаји важни су за културу сећања Чачка и целе Западне 

Србије, при чему имају и међународни контекст. Поред проналажења предмета, 

осмишљавања изложби и каталога, планира се припрема за објављивање научних 

чланака, евантуално и објављивање монографија које би говориле о назначеним 

темама. Планиране активности требало би да се реализују у периду од 2021. до краја 

2024. године, у зависности од материјалних средстава и здравствене ситуације. Током 

2022. наставиће 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. Истовремено предузеће се и 

обилазак терена. 

Истраживања у архивима и библиотекама у вези долазака српских и 

југословенских владара током XIX и XX века у Чачак 

Долазак владара у Чачак био је догађај од највеће вежаности, политички 

перформанс који је обухватао највећи број житеља насеља, а свечаност је имала велики 

симболички значај. Планира се детаљно истраживање ових догађаја који су у 

колективној свести сваке генерације која је доживела овакав спектакл имали 

неизбрисив траг. Планира се истраживање у архивима у Чачку, Београду и Крагујевцу, 

затим прегледање штампе у библиотекама, детаљно коришћење објављених и 

необјављених мемоара, сећања. Према плану до краја 2022. године требало би да се 

појави монографија посвећена овој теми, а у зависноти од епидемилошке ситуације 

планира се и изложба о овим догађајима. 
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Тематска истраживања историјске баштине Одељења за историју уметности 

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. 

 

Истраживања Етнолошког одељења 

 

Наставиће се вишегодишњa 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.  

Mузеј ће у сарадњи са Министарством културе и Центром за нематеријално 

културно наслеђе учествовати и на пројекту Заштите нематеријалне културне 

баштине. Кустоси ће радити на прикупљању података везаних за традиционална знања 

и вештине како би учествовали у изради националне листе нематеријалне културне 

баштине. 

 
 

VI РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА 

Послови музејске документације 

Рад у депоима 

У току наредне године наставља се континуирани рад везан за инвентарисање,  

детерминацију, систематизацију и дигитализацију музејских збирки, као и сређивању 

збирки, паковању и смештају предмета, разграничењу фондова са другим установама, 

враћању позајмљених предмета и гостујућих изложби. Наставља се и посао на ревизији 

предмeта у оквиру плана ревизије свих збирки у Музеју током 2022. године, као и унос 

основних података о предметима у електронску базу података. Такође ће се вршити и 

фотографисање предмета, као оних који су већ у фонду, тако и предмета који ће тек 

приспети у Музеј. Етнолошко одељење ће радити на сређивању и видео документације. 

 

 

VII ИЗЛОЖБЕ 

Тематске изложбе Народног музеја у Чачку 

 

Због епидемиолошке ситуације планирање изложби, рад са публиком и пријем 

посетилаца су ограничени, повремено потпуно обустављени. У складу са здравственом 

ситуацијом у земљи планираће се реализација и ритам отварања изложби. 
 

• Изложба Фосили Драгачева 

У плану је да се на Сабору у Гучи  2022. године реализује  изложба Фосили 

Драгачева где ће се кроз документарну грађу и најстарије фосиле приказати  настанак 

драгачевског терена. 

 

• 38. Дечји мајски салон 

 

 



 

10 
 

• Изложба Сукње  

Публици ће се представити експонати који се налазе и чувају у нашем Музеју, а 

који ће овом приликом бити стручно обрађени. Изложбу ће пратити и стручни каталог. 

 

• Изложба Чистоћа је пола здравља о хигијени у прошлости нашег краја 

Публици ће бити представљени експонати из Етнолошке збирке Музеја који су 

везани за одржавање чистоће куће, одела и тела. Изложбу ће пратити стручни каталог. 

 

Гостујуће изложбе 

• Изложба скулптура, аутора Небојше Савовића Неса 

• Наша суграђанка краљица Драга: између славе и анатеме, аутора Ане Ранковић и 

Александра Марушића (Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац) 

• У камену светлости траг – аутора Кристине Шарић из Београда (РГФ) 

• Изложба Алергене биљке (Природњачки музеј Београд), аутори Марко Љ. 

Несторовић, Мирослав Јовановић, Горана Шовљански, Љиљана Бајић Бибић и 

Јадранка Јокић 

• Изложба Од нитни до шлема - конзервација и рестаурација позлаћеног римског 

шлема, аутора мр Тијане Станковић Пешетерац – Музеј Војводине 

 

Гостовање тематских изложби Народног музеја у Чачку 

 

• Изложба Ишчезли свет минулих епоха 

Изложбе Народног музеја у Чачку у припреми 

 

• Изложба Збирка Белић 

 

У току 2020. године Музеј је добио на поклон Збирку Белић која броји више стотина 

археолошких и историјских предмета. Извршен је попис предмета, а ове и наредне 

године би се вршила конзервација одабраних предмета. 

 

• Изложбе везана за Халијард мисију 

 

Поводом обележавања важних јубилеја везаних за Други светски рат, планира се 

припрема изложбе везане за Халијард мисију, као и јубилеја везаних за 1944. годину, 

која би по плану требало да се реализују до 2024. године.  

 

• Припрема изложбе  Презентација и очување античког наслеђа Чачка  

 

       Током 2020/2021. 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. 

 

Манифестације 

 

• Пливање за Богојављенски крст 

• Манифестација  Музеји 10 дана од 10 до 10 

• Ноћ музеја 

Стручни програми 

• Припрема стручних програма везаних за заштиту културног наслеђа 

 Током 2022. године планирана је припрема одговарајућег стручног предавања 

посвећеног заштити културног наслеђа. Поред стручних предавања планиран је и 

практичан рад. Програм припрема конзерватор Слободан Богојевић. 

 

VIII ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

• Зборник радова Народног музеја у Чачку, књ. LI 

Као и сваке године планира се интезиван рад везан за контактирање особа 

заинтересованих 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, њихову обликовање по 

стандардима везаним за објављивање, а затим и рецензије радова. Планира се и 

активно учествовање у одређивању дизајна и целокупне графичко-ликовне припреме за 

штампу педесетог првог броја Зборника радова. 

• Каталог 38. Дечји мајски салон 

 

Припрема грађе за публиковање 

Археологија 

Планирана је припрема публикације у вези са одржаним скупом Римске терме 

50 година након открића: дијалог наслеђа и заједнице. 

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. Планиран је одабир материјала, израда 

планова и цртежа.  

За завршетак монографије о резултатума заштитних археолошких истраживања 

на локалитету Двориште Гимназије у Чачку аутора К. Дмитровић, В. Вујадиновића и 

Љ. Богићевић планирано је усаглашавање текстова, допуна фотографија и дорада 

планова, рецензије, лектура, превод и припрема за штампу. 
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IX БИБЛИОТЕКА 

Планира се текући посао на набавци, обради и размени књига. Планира се и 

наставак редовне претплате на стручне часописе. 

Као обавезан део је обезбеђење техничке подршке за библиотечки програм 

НИБИС. Размена публикација подразумева евиденцију, припрему издања за слање, 

потраживање од сарадника недостајућих издања, ажурирање адреса и куповину 

неопходне амбалаже за слање и поштарину. 

 

 

X ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ 

У следећој години планира се конзервација текућег материјала као и припрема 

предмета за планиране изложбе. 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 

Археолошко одељење  

Реконструкција двоколица 

Ради целовитијег и јаснијег презентовања археолошке грађе из тумула на 

налазишту Умке у Атеници, планирано је да се наредних година, сукцесивно, обавља 

ревалоризација и евентуална реконструкција грађе. Иста представља једну од 

најатрактивнијих археолошких целина код нас и користиће се приликом израде нове 

поставке Музеја. 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 
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реконструкцију целих кола, што би представљало јединствен пример у ширем 

окружењу. Дрвени делови би били израђени у музејској радионици. 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.  

Реконзервација стаклених посуда из Античке збирке  

На основу анализе стања предмета коју су извршили конзерватори музеја у 

Чачку, као и Маје 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. 

Реконзервација  фресака из Античке збирке 

У сталној поставци Народног музеја изложене су конзервирани делови сликане 

зидне декорације из VI века са локалитета Градина на Јелици, који представљају веома 

ретке налазе у Илирику. Конзервирани фрагменти су апликовани на гипсану подлогу, 

која се анкерима фиксирала на зид. Више пута су морале бити скинуте за потребе 

изложбе Градина на Јелици (2017 - 2018. године) па је стога непоходно извршити 

реконзервацију са подлогом која је лакша за манипулисање. 

 

 

I ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА 

Адаптација атељеа и ходника лабораторије за конзервацију и рестурацију 

 

Планиран је завршетак адаптације атељеа и ходника (подови, плафони, врата и 

др.). 

 

Техничка служба 

Поред текућих послова око реализације изложби редовно ће се вршити 

техничко одржавање, ПП заштита, редовни годишњи прегледи и ремонт система и 

апарата, као и обука радника. 

 

Материјал и опрема 

У наредној години планира се набавка канцеларијског материјала и опреме, 

материјала и опреме везане за превентивну конзервацију, рачунарска опрема и 

програми, набавка фото опреме и материјала, хемикалија, материјала и опреме за 

конзерваторско – рестураторске третмане и превентивну конзервацију, као и 

материјала и опреме везане за текуће одржавање зграда и објеката. 
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HapotrHh ruvgei gaqax
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(Ca ocaproM Ha Qr,rHancrapaFbe y 2021. ropranra;

1. Yxynna nrlaHhpaHa cpeAcrBa aa SnnaHcrpalbe Myaeja y ZO2l.roAuHu u3
GpeAcraBa 6ygera rpalqa gaqra yeehana cy 3a 29,72o/o y oEHocy Ha cpeAcrBa
y 2A21.ro4xHlt.

llnanupaHa cperqcrBa ras 6ygera rpaAa y 2022.roiluH,u 44.938.000,00 gnnapa
,tlnanupana cpetrcre 34.6+Z.OOO.OO aranapa
YxvnHo veehalbe cpe.qcraea @

1. 1. [lnaHrapaHa cpeAcrBa sa Oynxq[oHr4caFbe ycraHoBe y 2O2Z.roAVHu 143 cpeAcraBa
6yqera rpa.qa ula'.{xa yeehaHa cy 3a 0,18o/o y oEHocy Ha nflaHilpaHa cperqcrBa 3a
2021.ropuuy.

llnaxupaxa cpe4crBa u3 6ygera rpaga y 2022.ro1uln 30.578.000,00 4uxapa
1. 30.

Yeeharue cpe4craBa aa tDynxllroHHcarbe ycraHoBe 56.000.00 ,qrHapa

Cpe4crea npegerfieaa y 2022.ropwnrt 3a hcnnary nnara 3anocneHilMa y Myaejy cy
yaehana sa4,84o/o y oAHocy Ha Macy cpeEcraBa nflaHilpaHy sa2021. roqhHy, u 

--opoj

3anocneHilx je 16 Ha Heogpefieno BpeMe w2eanocneHa Ha ogpe[eno BpeMe;
cpe4crBa Ne 6yr;era rpaAa y 2022logwnu 22.513.000,00 AilHapa

202 474.000,00
veehaFbe cpeAcraea 1.039.000,00 arauapa- Ocrana AaBaFba 3anocneHrarua (ornpeMHilHe, jy6nnapne HarpaAe, norvroh h rpor.uKoBt4

npeBo3a Ha nocao) yruaruyjy ce y oAHocy Ha nperxoAHy roEilHy n 2,71oh.;
cpe,qcrBa rs 6ygera rpaga y 2022.ropwnu 2.335.000,00 guHapa

.000
VMaFbeHre Cpe.ACTaBaieHre cpe.AcraBa 65.000,00 nranapa- cpegcrBa npe.qBr4fiexa 3a pe.qoBHo nocnoBaH]e ycraHoae (cranHra rpcycraHoBe (cranHn rpotuKoBt4, norpouJHt4
uareprjan, rexyhe nonpaBKe N oApxaBaFbe 3rpaAe r onpeMe, Kao u ycJtyre Be3aHe 3a peAoBHo
QyHxquonilcabe ) cy yrr,rarueHa y o,qHocy Ha nperxoAHy roAilH y sa 1i,33%;
cpegcrBa rs 6yqera rpa4a y Z12Z.ropunn 4.580.000,00 4uuapa

vMaFbeFbe cpeEcTaBa 644.000,00 aranapa
5.224.

!l



- CpegcrBa npepBrlena 3a ilHBecrurlnje, onpeMy il HeMarepujanuy ilMoBNHy cy yMaFbeHa
y o4Hocy Ha nperxoAHy ro4nHy ea 19,24oh;

cpe,qcrBa Ns 6yr;era rpaga y 2022.ropnuu 1 .150.000,00 nqrnapa
cpencraa hs 6vuera rpana y 2021.roailHil 1.424.000,00 ahHapa
yMaFbeFbe cpe.qcTaBa 274.000,00 aNHapa

1. 2. llnaanpaHa cpegcrBa aa YHanpefler+e crcreMa oqyBaFba
rcroprjcxor Hacnela y 2022.ro1t HV n3 cpe4craBa 6yqlera
41,50o/o y oAHocy Ha nflaHrpaHa cpe,qcrBa 3a 2021.roguny.

Iliraxrapana cpe4crBa ta3 6yqera rpalqa y 2022.ro4nlu 5.830.000,00 4unapa
llnaHrpaHa cpeacrea ras 6vuera rpaaa y 2O21.roaranr,r 4.120.000,00 aNHapa
Yeehatse cpe4craBa sa YHanpef;erse chcreMa
oqyBalba h npe4craBrbalba KynrypHo-rcroprjcror xacnef;a

1. 710.000,00aunapa

1. 3. llnaHrapaua cperqcrBa sa yveuhe y pean uaa4uju npojexara llpecronrLla rrynrype
Cp6rje 2023 - L{AL{AHCKA POEHAy 2022.roqvtlu r43 cpegcraaa 6yr,rera rpa,qa Llaqra u3Hoce
8.530.000.00 auuapa.

2. YxvnHa nnaHrpaHa cpencrea sa 2022. ronrHv t4gHoce 45.256.000,00 anHapa r
TO:
- u3 cpeAcraBa 6ygera rpaAa t-laqxa 44.938.000,00 gnnapa unv 99,30% o4
yKynHo nnaHHpaHux cpeAcraBa,
- n3 concrBeHrx cpeEcraBa 208.000,00 flrHapa unv 0,460/0 oA yKynHo

nnaHilpaH[x cpeAcT aBa tA

- 143 ocranrx x3Bopa $unancnpalba 110.000,00 gnxapa nnn 0,24o/o oA yKynHo
nrraHilpaHlrx cpeAcraBa (oBo cy HeyrporueHa concrBeHa cpeAcraaa ).

Ceil concrBeHvl npt4xogt4 ycraHoBe cy jaenra npuxo,qu l-paga Lla.{ra . Y 6yuery Fpapa Lla.{ra
sa 2022.roAilHy oBa cperqcrBa cy nflaHilpaHa Kao: flpojexar 1201-4009,,YcraHoBe Kynrype-
concrBeHil npuxogtt" u 6uhe peaflil3oBaHil no nnaHilpaHilM anponprajaqnjarraa 3a pacxoge il
u3flarKe Be3aHe 3a nporpaMcKe aKTilBHocfl4 N $yHrcqUOHilCaFbe ycraHoBe.

il npeAcTaBrbaba KynTypHo-
rpa,qa Lla.lxa yaehaHa cy 3a

q aajegnravre

HrPolHlI$
\ [A.ql[
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Ha ocuony qnaHa 49. caas l. atmaeja
Ynpannn o46op Ha ceAHurlpr, oApxauoj 4ana

9. Craryra Hapo4uor uyseja rlauar,
10.01 .2022. roArrHe, 4oueo je

oAJryKy

.{ouoeu ce @usancrajcru rIJraH Hapo4uor rr,ryseja r{a.rarc saZ1Z2.roALrHy.

Y rla.rry, aasa10.0l.Z0ZZ. rot.

Hapo4nra uysej rla.rax

flpe4cegHzx YupaBHor og6opa

H.{P0JHiI trr'3EI
\ q.{q.{[ r

Munan r{araja

!)
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