МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2014. ГОДИНЕ

1. Преглед реализације утврђених делатности:
ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Током септемра 2014. године обављена су планирана археолошка истраживања сондажног
типа на локалитету „Ружана“ у Бањском пољу, код Брестовачке Бање. Дозволу за ископавања
издало је Министарство културе и информисања, док је Музеј рударства и металургије у Бору,
као организатор ових ископавања редовно достављало извештаје и сву релевантну
документацију надлежним установама, а поред кустоса Музеја рударства и металургије
учествовали су и стручњаци Археолошког института, Београд. Циљ истраживања био је да се
утврди хоризонтална и вертикална стратиграфија налазишта, истражене су три сонде, а
добијени су изузетно занимљиви и неочекивани резултати из праисторије и антике.
Планирано археолошко истраживање на „Марковом камену“ у Доњој Белој Реци, није
реализовано, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, због чега нисмо
били у могућности да ангажујемо 4 физичка радника за рад на терену. Из истог разлога није
обављено ни теренско истраживање на локалитету "Трњање 2".
Етнолошко теренско истраживање са циљем прикупљања грађе за реализацију изложбе
„Материјална и духовна култура Влаха у околини Бора“ обављено је у Кривељу током маја и
јуна 2014. године.

АКВИЗИЦИЈЕ
У периоду јануар – децембар 2014. године укупно је набављено 56 предмета, којима је
утврђено својство културног добра. По збиркама је ушао следећи број предмета: Етнолошка
42, Ликовна 11, Историјска 1, Техничка 2. Конзерваторско одељење је по свим прописима
извршило конзервацију набављених предмета, а кустоси инвентарисање.
Пројекат „Дводимензионална скулптура“ подржан и финансиран од стране Министарства
културе и информисања у вредности од 600 000 динара, на конкурсу за финансирање
уметничких дела из области визуелних уметности, обогатио је фундус ликовне збирке са 10
вредних уметничких дела.
Током 2014. године није било куповина књига за Библиотеку музеја.

СТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ
Стална изложбена поставка под називом „Историјски развој рударства и металургије од
праисторије до XX века“, демонтирана је маја 2011. године а предмети су смештени у депое.
У депандансу музеја – Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи, налази се стална поставка,
која носи назив „Брестовачка бања у доба кнеза Милоша“. Овај објекат је отворен од 1. маја до
1. октобра. До августа 2014. радно време је било од 10 и 30 - 18 сати, суботом и недељом.
Почев од августа 2014. године, Конак је отворен и радним данима и викендом. Укупан број
посетилаца током 2014. године износи 2535.
Стална изложбена поставка под називом „Духовна и материјална култура Влаха у околини
Бора“, отворена је 30. Јуна 2014. године, а финансирана је од стране Амбасаде краљевине
Норвешке. Ова изложба се налази у холу музеја и поред појединачних и групних посета, веома
се често организују манифестације, снимања за телевизију и слично.

ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ СА БРОЈЕМ ПОСЕТИЛАЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Изложба за Дан музеја 17.12.2013. - 1903. Бакарни рудник ''Св. Ђорђе''- отворена до краја
фебруара 2014.
Број посетилаца током јануара и фебруара: 229
Бр. посетилаца децембар 2013 -фебруар 2014: 374
2. Изложба радова полазника 2012-2013, Ликовна радионица Центра за културу Општине Бор
Бр. посетилаца: 239
3. ''Погановски манастир 2012'', отварање 13.03.2014.
Бр. посетилаца: 61
4. ''Други Меморијал Братислав Браца Петровић'', отваранње 25,03.2014.
Бр. посетилаца: 552
5. ''Девети мајскиликовни Салон'' Удружење ликовних уметника Ване Живадиновић Бор,
отварање 29.04.2014.
Бр. посетилаца: 176
6. Ноћ музеја ''Ходати и (о)сећати'', из Музеја у Смедеревској Паланци, отварање 7.06.2014.
Бр. посетилаца: 348
7. ''Влашки кутак'', материјална и духовна култура Влаха Бора и околине, отварање 30.06.2014.
Бр. посетилаца на отварању: 88

8. Изложба ''Толеранција'' Алтернатива Бор, отварање 17.06.2014.
Бр. посетилаца: 56
9. Изложба по конкурсу ''ИКАР'', отварање почетаком јуна
Бр. посетилаца: 67
10. ''7. међународни Салон фотографије Бор, 2014'', отварање 8.07.2014.
Бр. посетилаца: 132
11. ''Цинцари Тимока'', отварање 5.08.2014.
Бр. посетилаца: 87
12. ''Рок фотографија'', изложба концертних рок фотографија, отварање 18.08.2014.
Бр. посетилаца: 65
13. ''Ђорђе Андрејевић Кун у Бору'', отварање 4.09.2014.
Бр. посетилаца: 309
14. ''21. октобарска изложба Ване Живадиновић Бор'' отварање 4.10.2014.
Бр. посетилаца: 232
15. ''Како себе видим за 20. година'', изложба ученика од 5-8 разреда ОШ ''Бранко Радичевић'',
у организацији Удружења родитеља ''Бебиронче'' и Музеја, отварање 8.08.2014.
Бр. посетилаца: 253
16. Изложба фотографија младих Ресурс центар, отварање 16.10.2014.
Бр. посетилаца:23
16. ''Манкала мисаона игра'' гостујућа изложба из Музеја Афричке уметности из Београда,
отварање 24.10.2014.
Бр. посетилаца: 1254
17. ''Сима Жикић - хроничар свога времена'', гостућа изложба из Завичајног музеја у Књажевцу,
отварање 25.11.2014.
Бр. посетилаца: 347
18. ''Археолошко и етнографско наслеђе из фундуса Музеја у Приштини'', отварање
15.12.2014.
Бр. посетилаца: 167

Галерија ''Бакар'' изложбе
1. ''29. Уметничка колонија Бакар'', отваранје 30.12.2013.
Изложба је отворена током целе 2014. година.
Бр. посетилаца у 2014. години је: 484
2. ''Трајност форме'' 30. година савремене скулптуре у Бору, отварање 29.12.2014.
Бр. посетилаца : 56

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Музеј рударства и металургије се укључио у манифестације које су организоване од стране
музејске асоцијације Србије, као и других установа културе у Бору, под покровитељством
локалне самоуправе.
У оквиру манифестације Ноћ музеја, у галерији Музеја рударства и металургије отворена је
изложба Народног музеја из Смедеревске Паланке „Ходати и (о)сећати“, етнолога Петра
Декића. У холу музеја изложене су фотографије Историјске збирке Музеја рударства и
металургије. Током ноћи организована је за публику шетња и обилазак култних места у Бору –
Железничке станице и биоскопа „Звезда“, где је приказан филмски журнал о Бору и
Мајданпеку, снимљен 60-их година XX века.
Током манифестације Дани Брестовачке Бање, Музеј рударства и металургије је реализовао
изложбу „Брестовачка Бања у време кнеза Александра Карађорђевића“ у Дворцу кнеза
Александра у Брестовачкој Бањи, која има стални карактер. Током манифестације отворене су
за посетиоце и експозиције у објектима Хамам – кнежево купатило и Оџаклија – кухиња у првој
половини XIX века у Конаку кнеза Милоша.
Музеј је узео учешће и у традиционалној манифестацији борске општине „Златна свадба“ која
је одржана 29. октобра 2014. године. Постављена је изложба везана за свадбене обичаје, о
којима је етнолог музеја одржао предавање учесницима манифестације.
Археолошко одељење Музеја рударства и металургије у периоду од 4-12. децембра 2014.
организовао Фестивал археолошког филма.

РАДИОНИЦЕ
Етнолошко одељење Музеја рударства и металургије организовало је ускршњу радионицу под
називом „У сусрет Васкрсу“. Циљ радионице је очување традиционалних техника бојења и
шарања ускршњих јаја код становништва околине Бора. Радионица је организована за одрасле
и децу, са циљем овладавања батик техником. Јаја са ове радионице се већ традиционално
поклањају Народној кухињи.

Током Ноћи музеја у галерији „Бакар“ организована је графичка радионица у чијем раду
учествују одрасли и деца школског узраста. Циљ радионице је обука израде линореза, као и
отисака на графичкој преси.
У Конаку кнеза Милоша 12. септембра 2014. Године реализована је радионица са Удружењем
МНРО – Дневни боравак Мозаик. Корисници Дневног боравка упознали су се историјом Србије
и Бора, на начин прилагођен њиховим потребама. Друга радионица за кориснике „Мозака“ на
тему рударства, реализована је у Музеју рударства и металургије 19 септембра 2014. године.
У Конаку кнеза Милоша организована је, 26. септембра и радионица за ученике 7. и 8. разреда
Основне школе „Бранко Радичевић“.
Током радионица у Конаку билу су ангажовани и новинари Телевизије Бор, а прилог је био
емитован у Дневнику и доступан на интернет страници . Албуми са фотографијама учесника
радионице постављени су на фејсбук страници музеја, како би дешавања у Конаку и Музеју
била доступна и корисницима интернета.
У току трајања изложбе „Манкала – мисаона игра“, у Музеју су свакодневно организоване
радионице за ученике борских и сеоских основних школа. С обзиром на добар одзив и
интересовање публике, Музеј је организовао 16. октобра Такмичење у манкали и припремио
пригодне поклоне за победнике.

ПУБЛИКОВАЊЕ
У току 2014. године Музеј рударства и металургије публиковао је „Зборник радова Музеја
рударства и металургије“ број 13/15, чија је промоција одржана током Ноћи музеја, 07. 06.
2014. године.
Музеј је редовно штампао позивнице, плакате и флајере за све тематске изложбе.

ПРОЈЕКТИ
У 2014. години Министарство културе је учествовало у финансирању, као и суфинансирању
следећих пројеката из области заштите културног наслеђа и области савременог стваралаштва:
1. Трећа фаза пројекта "Конзервација и рестаурација керамичких предмета из праисторијске
и античке збирке" у сарадњи са Централним институтом за конзервацију у Београду.
2. Пројекат публиковања монографије "Бор и Мајданпек, културна стратиграфија
праисторијских локалитета на подручју између Ђердапа и Црног Тимока" у сарадњи са
Археолошким институтом у Београду.
3. Пројекат "Дводимензионална скулптура" у оквиру кога је за уметничку збирку откупљено 10
радова престижних домаћих аутора.

4. Пројекат 30. сазив Уметничке колоније "Бакар" који је одобрен од стране Министарства
културе и информисања, није реализован због немогућности да се у пројекту обезбеди
финансијско учешће једног од покровитеља колоније и то Рударско-топионачарског басена Бор.
Као један и основни разлог јесте што је ове године РТБ Бор ушао у завршну фазу пројекта
изградње Нове топионице у Бору, те су сва средства била усмерена у реализацију тог пројекта.
Средства од 300.000,00 дин. враћена надлежном Министарству финансија.
5. Пројекат "Професионална дигитализација података П.Д.П. Продукција, заштита и
промоција података".

2. Обим и квалитет услуга
Укупан број посетилаца Музеју рударства и металургије (под чиме подразумевамо и
депандансе – Конак кнеза Милоша, Галерију Бакар, Хамам, као и изложбу у Дворцу кнеза
Александра Карађорђевића) у 2014. години, износи 9 390 појединачних и групних посета.
Класификација по објектима је следећа:
1. Музеј рударства и металургије – 5 369
2. Уметничка колонија Бакар -----540
3. Конак кнеза Милоша-------------- 2 755
Изложбу „Брестовачка Бања у време кнеза Александра Карађорђевића“ коју је Музеј поставио
у Дворцу кнеза Александра, по податку који смо добили из Туристичке организације, Бор,
видело је преко 2 000 посетилаца.
Класификација по програмима:
Тематске изложбе---------------------------- 4 685
Радионице--------------------------------------

399

Манифестације------------------------------- 1 572
Укупан број посетилаца Музеју рударства и металургије износи 8 664. Ако овом броју додамо и
публику на изложби „Брестовачка Бања у време кнеза Александра Карађорђевића“, број
посетилаца програмским активностима Музеја рударства и металургије током 2014. године
износи око 10 500.
Током 2014. године у Конаку кнеза Милоша продато је 1345 улазница по цени од 50 динара,
вирмански је плаћено укупно 7 групних посета и продато 65 примерака публикација чији је
издавач Музеј рударства и металургије, као и 26 привезака.
Поред физичког, непосредног контакта са публиком, Музеј рударства и металургије своју
комуникацију са корисницима обавља и преко интернета: друштвене мреже фејсбук, сајта
Музеја рударства и металургије и интернет форума „Музеј“. Користећи интернет, стручна
музеолошка јавност, као и све циљне групе музејских посетилаца, правовремено су добијали
информације о отварањима изложби, радионицама и свим програмским активностима Музеја

рударства и металургије. До краја 2014. Године фејсбук страница је остварила 1064 свиђања и
23 083 прегледа.
- Проблеми од утицаја на квалитет и обим услуга:
Горући проблем са којим је суочен Музеј рударства и металургије је стална изложбена
поставка. Музеј рударства и металургије, као најстарија установа културе у Бору, припада групи
специјализованих (научно-техничких) музеја комплексног типа и јединствен је у Србији по свом
настојању да континуирано прикупља, штити и инерпретира грађу из области рударства и
металургије. Вишедеценијски рад уложен у сталну поставку, од 2011. године није доступан
јавности. Поменуте године започета је реконструкција галеријског простора у приземљу,
површине 450 м2, која до данас није завршена. Недостајућа новчана средства за израду
спуштених плафона и уређење зидова у галерији износе 910.830,00 динара.
Значајан проблем представља и стална поставка у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој Бањи.
Експозиција под називом „Брестовачка Бања у доба кнеза Милоша“ конципирана је на
студиозно и музеолошки стручно, сада већ давне 1970. године. У ери технолошког напретка
поставке оваквог типа су превазиђене и застареле. Из тог разлога неопходно је модернизовати
поставку и на тај начин приближити историју и традицију нашег краја, пре свега млађој
популацији.
На квалитет услуга свакако утиче и недостатак стручних кадрова, које Музеј превазилази
укључивањем запослених у више различитих музеолошких послова.

3.Техничка опремљеност и улагање
У Музеју рударства и металургије током 2014. године нису извођени радови на објектима, па и
није било улагања.
Што се техничке опремљеност тиче, Музеј је на почетку 2014. располага са: 8 компијутера и 6
лап топ рачунара, 2 скенера, 3 штампача, 6 ласерских штампача, 1 фотокопирним апаратом, 3
дигитална фотоапарата, 4 климе, 1 пројектором.
Током 2014. године из буџета општине Бор набављено је: 1 компијутер, 1 лап топ, 1 скенер,
расвета, објектив, микрофон за апарат, фотографски сто, катер-резач.
Током 2014. године од средстава Министарства културе и информисања РС, набављен је 1 лап
топ и 1 скенер.

Опис

Стање на дан
01.01.2014. год.

Стање на дан
31.12.2014. год.

Улагања у 2014. години

Грађевински објекти

Опрема
Нематеријална имовина
(која се откупљује)
Укупно:

На дан 31.12.2014. год.
Искњижени објекти из
главне књиге Музеја, на
основу ревизијске
контроле.
18,606,750.05
2,771,926.73

3,400,378.33

628,451.60

1,434,309.04
22,812,985.82

2,147,809.04
5,548,187.37

713,500.00
1,341,951.60

4. Кадровска и организациона проблемаика
- Бројно стање кадрова
На почетку 2014. године Музеј је имао 22 запослена радника на неодређено време и 1 (+ 1 на
одређено време до 6. априла 2014. године).
Од априла у Музеју ради 22 радника на неодређено време и то: са високом стручном спремом
и стручним звањем вишег кустоса 3 (+1 директор); са високом стручном спремом и стручним
звањем кустоса 4; са високом стручном спремом и стручним звањем конзерватора 1; са
средњом стручном спремом и стручним звањем козерватора 2; са средњом стручном спремом
и стручним звањем књижничара 1; са средњом стручном спремом и стручним звањем водича
1; са вишом стручном спремом 2; са средњом стручном спремом - рачуноводствени послови 2;
КВ – 2 и 3 хигијеничара.
Просечна нето зарада у Музеју рударства и металургије за 22 запослених у 2014. износила је
36.679,00 динара.
Двоје запослених је новембара 2014. стекло VII степен стручне спреме, а један запослени
средњу стручну спрему. Због тога је неопходно увећање масе за плате и проширење
систематизације радних места, што би допринело бољој организацији пословања установе.
-Реална потребе за кадровима
Музеј рударства и металургије током читаве године раду две смене(7 – 2о сати), Галерија
„Бакар“ једну смену (7 – 15 сати), а Конак кнеза Милоша од 1. маја до 30. октобра од 11 до 18
сати.
Као услов за успешно обављање музејске делатности, неопходно је запошљавање 3 радника са
високом стручном спремом и 1 техничко лице са средњом стручном спремом и то: 2 радника са
завршеним Филозофским факултетом (1 дипломираног историчара, 1 дипломираног
историчара уметности) и 1 са завршеним Правним факултетом (дипломираног правника), као и
1 техничко лице са средњом стручном спремом, које би обављало послове везане за технички
сегмент музејске делатности.

5. Ликвидност и неизмирене обавезе
Установа се финансира средствима из буџета општине Бор, оствареним сопственим средствима
и аплицираним одобреним пројектима Министарства културе и информисања РС.
Обзиром да се приходи, расходи и издаци исказују на готовинској основи, односно настао
расход/издатак када се плати, а приходи који су остварени на текући рачун Музеја.
Неизмирене обавезе које се односе на сталне трошкове (струја, даљинско грејање и телефон)
су за децембар месец 2014. године, рачуни добављача пристигли у јануару 2015. године, исти
су измирени у истом месецу. Такође, неизмирене обавезе за зараде, накнаде за запослене за
децембар 2014. године, средства за финансирање особа са инвалидитетом и обавезе на основу
Закона о умањењу нето прихода за 10%, измирене су у месецу јануару 2015. године.

6. Финансијски резултат пословања
I Укупни приходи према изворима финансирања за 2014. годину износе 22.565.228,82 динара
791111 Приходи из буџета
Општина Бор
Министарство културе и информисања
771111 Меморандумске ставке (боловање преко 30 дана)
745151 Мешовити и неодређени прходи

22.361.769,48
21.193.777,48
1.167.992,00
24.781,87
178.676,87
22.565.228,22

II Укупни расходи и издаци за 2014. годину износе 22.200.909,18 динара

Екон.
клас.

Опис

План

Расходи
издаци из
буџета
општине и
Министарства
културе и
информисања

1

2

3

4

14.055.804,00

14.000.141,81

0,00 14.000.141,81

14.055.804,00

14.000.141,81

14.000.141,81

2.516.068,00
1.597.295,00

2.506.026,66
1.596.549,97

812.585,00

804.475,78

804.475,78

106.188,00

105.000,91

105.000,91

411
411111

412
412111
412211
412311

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И
НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
Плате, додаци и
накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за ПИО
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост

Расходи и
издаци из
осталих
(сопствених)
извора

Укупни
расходи и
издаци за 2014.

5

6

0,00

2.506.026,66
1.596.549,97

414

4141
414111
414121
4143
414311

414314
4144

414411
415

415112

416
416111
421
4211
421111
4212
421211
421225
4213
421311
421324
4214
421411
421414
421421

СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за
време
одсуствовања са
посла
Породиљско
боловање
Боловање преко 30
дана
Отпремнине и
помоћи
Отпремнина
приликом одласка у
пензију
Помоћ у случају
смрти запослених или
члана уже породице
Помоћ у
медицинском
лечењу
Помоћ у медицинском
лечењу запосленог
или чл.уже пород.
НАКНАДЕ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Накнаде трошков за
превоз на посао и са
посла
НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ
ПОСЛ.РАСХ.
Јубиларне награде
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног
промета
Трошкови платног
промета
Енергетске услуге
Услуге за електричну
енергију
Централно грејање
Комуналне услуге
Услуге водовода и
канализације
Одвоз отпада
Услуге комуникација
Телефон, телекс и
телефакса
Услуге мобилног
телефона
Пошта

97.807,00

97.676,00

24.781,87

122.457,87

0,00

0,00

24.781,87

24.781,87

0,00

0,00

0,00

0,00

24.781,87

24.781,87

0,00

62.157,00

0,00
62.288,00

62.157,00

0,00

0,00

0,00

62.288,00

62.157,00

62.157,00

35.519,00

35.519,00

35.519,00

35.519,00

221.800,00

198.800,00

221.800,00

198.800,00

1.000,00
1.000,00
2.266.703,00

0,00
0,00
1.910.234,79

86.243,83

0,00
0,00
1.996.478,62

52.500,00

42.600,75

2.556,35

45.157,10

52.500,00
1.805.053,00

42.600,75
1.621.263,90

2.556,35
0,00

45.157,10
1.621.263,90

223.970,00
1.581.083,00
72.800,00

207.307,34
1.413.956,56
57.707,48

0,00

207.307,34
1.413.956,56
57.707,48

34.100,00
38.700,00
322.600,00

24.770,66
32.936,82
179.946,66

83.687,48

24.770,66
32.936,82
263.634,14

106.000,00

75.402,85

541,38

75.944,23

191.000,00
25.600,00

84.000,00
20.543,81

83.146,10

167.146,10
20.543,81

0,00

35.519,00
35.519,00

0,00

198.800,00
198.800,00

0,00

4215
421511
421512
421513
421519

421521
4216
421619
422
4221

422111
422121
422131
422191
422199
4229
422911
423
4231
423111

423191
4232
423221
4234
423413
423439
4235
423599

Трошкови
осигурања
Осигурање зграде
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање дугорочне
имовине
Осигурање
запослених у случају
несреће на раду
Закуп имовине и
опреме
Закуп осталог
простора
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови дневница
(исхране) на
службеном путу
Трошкови превоза на
службеном путу
Трошкови смештаја
на службеном путу
Превоз у јавном
саобраћају
Остали трошкови за
службена путовања
Остали трошкови
транспорта
Трошкови транспорта
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
Административне
услуге
Услуге превођења
Остале
административне
услуге
Компјутерске услуге
Услуге одржавања
рачунара и програма
Услуге
информисања
Услуге штампања
публикација
Остале услуге
рекламе и пропаганде
Стручне услуге
Остале стручне
услуге

13.750,00
0,00
8.750,00
0,00

8.716,00
0,00
8.716,00
0,00

0,00

8.716,00
0,00
8.716,00
0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.300,00

122.680,00

2.980,00

125.660,00

52.800,00

52.180,00

0,00

52.180,00

25.840,00

25.220,00

25.220,00

20.860,00

20.860,00

20.860,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100.500,00

70.500,00

2.980,00

73.480,00

100.500,00

70.500,00

2.980,00

73.480,00

1.401.000,00

685.863,80

43.957,00

729.820,80

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35.000,00

35.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00
39.600,00

20.000,00
36.000,00

20.000,00
36.000,00

39.600,00

36.000,00

615.938,00

2.938,00

363.000,00

2.938,00

2.938,00

252.938,00

0,00

0,00

682.362,00

583.859,80

43.957,00

627.816,80

682.362,00

583.859,80

43.957,00

627.816,80

0,00

35.000,00

36.000,00
0,00

2.938,00

4236
423621
4237
423711
424
4242
424211
425
4252

Услуге за
домаћинство и
угоститељство
Угоститељске услуге
Репрезентација
Репрезентација
СПЕЦИЈАЛИЗОВАН
Е УСЛУГЕ
Услуге културе
Услуге културе
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и
одржавање опреме

425223

Остале поправке и
одржавање опреме за
саобраћај
Поправке опреме за
комуникацију

425281

Текуће поправке и
одржавање опреме за
јавну безбедност

425219

426

26.100,00

26.100,00

0,00

26.100,00

26.100,00
2.000,00
2.000,00

26.100,00
1.966,00
1.966,00

0,00

26.100,00
1.966,00
1.966,00

410.000,00
410.000,00
410.000,00

409.500,00
409.500,00
409.500,00

0,00

409.500,00
409.500,00
409.500,00

9.160,00

9.100,00

0,00

9.100,00

9.160,00

9.100,00

0,00

9.100,00

2.160,00

2.100,00

2.100,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

506.704,00

466.475,82

26.777,00

493.252,82

0,00

30.020,00

30.928,00

30.020,00

426111

МАТЕРИЈАЛ
Административни
материјал
Канцеларијски
материјал

30.928,00

30.020,00

30.020,00

4263

Материјали за
образовање и
усавршавање
запослених

67.951,02

67.600,00

67.600,00

67.951,02

67.600,00

67.600,00

92.390,00

92.312,40

87.040,00
4.150,00

86.992,40
4.120,00

86.992,40
4.120,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

61.638,00

56.637,94

61.638,00

56.637,94

78.028,00

47.137,00

33.278,00
30.679,00

32.387,00
10.679,00

4261

4264
426411
426413

Стручна литература
за редовне потребе
запослених
Материјали за
саобраћај
Бензин
Уља и мазива

426491

Остали материјал за
превозна средства ауто гуме

4266
426621

Матерјал за
образовање,
културу и спорт
Матерјал за културу

426311

4268
426811
426821

Материјали за
одржавање хигијене
и угоститељство
Остали материјал за
одржавање хигијене
Храна

0,00

0,00

92.312,40

56.637,94

56.637,94
26.777,00

73.914,00

20.000,00

32.387,00
30.679,00

426822

426919

Пића
Материјали за
посебне намене
Потрошни материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Остали материјали за
посебне намене

465

ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,
ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

4269
426911
426912
426913

482
4821
482191

Остале текуће
дотације по закону запошљавање особа
са инвалидитетом
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ И КАЗНЕ
Остали порези
Остали порези

4822
482211
482241
482251

Обавезне таксе
Републичке таксе
Општинске таксе
Судске таксе

465112

483
483111

511
5114
511451
512
5122
512221
512241
512242

5126
512631
515
515121
515129

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Пројектно
планирање
Пројектна
документацција
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна
опрема
Рачунарска опрема
Електронска опрема
Фотографска опрема
Опремаза
образовање,
културу и спорт
Опрема за културу
НЕМАТЕРЈАЛНА
ИМОВИНА
Књиге у библиотеци
Остала књижњвна и
уметничка дела

14.071,00

4.071,00

6.777,00

10.848,00

175.768,98

172.768,48

0,00

172.768,48

33.758,00
104.378,00
19.698,98

31.758,30
104.378,00
19.698,98

31.758,30
104.378,00
19.698,98

17.934,00

16.933,20

16.933,20

494.922,00

369.149,00

494.922,00

369.149,00

27.350,00

20.542,00

13.000,00
13.000,00
14.350,00
3.000,00
4.000,00
7.350,00

12.992,00
12.992,00
7.550,00

1.000,00

0,00

0,00

369.149,00

369.149,00
0,00

20.542,00

12.992,00
12.992,00
7.550,00
0,00
0,00
7.550,00

7.550,00
0,00

1.000,00

0,00
0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

508.159,00

505.579,60

403.260,00
201.840,00
40.940,00
160.480,00

403.252,00
201.836,00
40.940,00
160.476,00

104.899,00
104.899,00

102.327,60
102.327,60

900,00
900,00

103.227,60
103.227,60

785.000,00

713.500,00

0,00

713.500,00

60.000,00
725.000,00

900,00

506.479,60

403.252,00
201.836,00
40.940,00
160.476,00

0,00
713.500,00

713.500,00

1.000,00
УКУПНО
ФУНКЦИЈА 820

23.456.777,00

0,00
22.015.269,48

185.639,70

22.200.909,18

III Пословни резултат за пословну 2014. годину утврђен је на основу финансијских показатеља
остварених прихода и реализованих активности за настале приходе и расходе.
Укупни приходи 22.565.228,22 динара.
Укупни расходи и издаци 22.200.909,17 динара.
Расходи - 20.980.929,57 дин.
Издаци -1.219.979,60 дин.
Суфицит за 2014. годину 364.319,05 динара.
Распоређен вишак прихода 346.500,00 динара, за пренос у 2015. годину.
Нераспоређен вишак прихода 17.819,05 динара, за пренос у 2015. годину.
Пренета неутрошена средства за посебне намене (амортизација) - 18.636,23 динара.
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 84.377,72 динара.
Готовина на дан 31.12.2014. године -467.333,00 динара.

IV Зараде по колективном уговору и просечна зарада за 2014. годину
Стручна
спрема
VII
VI
IV
III
I
Укупно:

Број
запослених
9
2
6
1
4
22

Бруто

Нето

7,839,674
1,168,117
3,006,260
386,103
1,363,514
13,763,668

5,541,708
901,001
2,229,011
284,124
1,021,965
9,977,809

Просечна бруто
зарада

Просечна нето
зарада

72,590
48,672
41,754
32,175
28,407
52,135

51,312
37,542
30,958
23,677
21,291
37,795

7. Оцена стање и наредни задаци односно предлог мера за побољшање стања
За побољшање стања у коме се Музеј данас налази неопходно је привести крају радове на
сталној поставци. Адаптација започета 2011. године није завршена, а за спуштање плафона и
зидарско – молерске радове, неопходна су улагања у износу од 910.830,00 динара.

Галеријски простор, депои, конзерваторска радионица, библиотека и канцеларије Музеја,
смештене су на два нивоа прве ламеле Дома културе, у ненаменском простору, које су до 1985.
године коришћене као угоститељски простор. Због велике застакљене површине и проблема са
изолацијом, неопходно је извршити замену столарије (прозора у канцеларијама на згради
Музеја). Неопходно је заменити стару и дотрајалу канцеларијску опрему и намештај, а због
повећања обима стручног музеолошког посла и опремити адекватним столицама и столовима
галеријски простор за радионице, археолошке и етнолошке филмове и слично.
Зграда Дома културе, амбициозно пројектована, данас захтева озбиљну санацију. На косим
бетонским назидцима, као и оградама тераса и лођа, регистроване су хоризонталне пукотине
у ослонцима, па су самим тим склоне паду, а лоше одводњавање тераса и равних кровних
површина доприноси пропадању објекта, тако да је санација објекта преко потребна.
И решавање реорганизације посла, усклађене са новонасталим стањем, допринело би бољем
функционисању установе и ојачању кадровске структуре.

8. Oцена рада Управног и Надзорног одбора
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Укупно одржано тринаест седница Управног одбора Музеја рударства и металургије
„Бор“
Донете су следеће Одлуке:
о усвајању финансијског плана за 2014. годину, бр: 15 од 10.01.2014. године;
о расписивању конкурса за директора, бр: 54/1 од 31.01.2014. године;
о усвајању плана јавних набавки за 2014. годину, бр: 54/1 од 31.01.2014. годину од
31.01.2014. године;
о усвајању завршног рачуна за 2013. годину, бр: 76 од 27.02.2014. године;
о усвајању Правилника о јавним набавкама Музеја рударства и металургије „Бор“, бр:
122 од 13.03.2014. године;
о усвајању извештаја о раду за 2013. годину, бр: 148 од 20.03.2014. године;
о поновљеном конкурсу за избор директора, бр: 150 од 20.03.2014. године;
о предлогу за именовање директора, бр: 261/1 од 29.04.2014. године;
о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2014. годину (први ребаланс, бр: 309
од 26.05.2014. године;
о усвајању измена и допуна плана набавки за 2014. годину (први ребаланс), бр: 310 од
26.05.2014. године;
о усвајању плана рада за 2015. годину, бр: 401 од 01.07.2014. године;
о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2014. годину (други ребаланс), бр:
635 од 08.10.2015. годину;
о усвајању измене и допуне плана јавних набавки за 2014. годину (други ребаланс), бр:
656 од 13.10.2014. године;
о усвајању финансијског плана за 2015. са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, бр: 704
од 04.11.2014. године;
о усвајању допуне финансијског плана за 2014. године, бр: 780 од 16.12.2014. године;
о усвајању допуне плана набавки за 2014. годину, бр: 781 од 16.12.2014. године;

17) о усвајању програма рада за 2015. годину (по захтеву одељења за привредне и
друштвене делатности), бр: 784 оде 16.12.2014. године;
18) о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2014. (трећи ребаланс), бр: 831 од
31.12.2014. годину;
19) о усвајању измена и допуна плана набавки за 2014. годину (трећи ребаланс), бр: 832 од
31.12.2014. године.
Председник Управног одбора Марија Шутуловић и члан УО Баким Фазлијевић због
својих приватних разлога нису били присутни на већини седница Управних одбора
(Баким Фазлијевић је СМС- ом обавестио Директора да више неће присуствовати
седницама). Милан Ристић члан УО је редовно присуствовао састанцима, али је за
последње две седнице је контактиран телефоном због болести. Чланови Управног
одбора из редова запослених Небојша Димитријевић, заменик председника и Данијела
Матовић редовно су присуствовали састанцима УО Музеја.
Очекујемо да проблем који имамо са члановима Управног одбора буде у најскорије
време решен, избором нових чланова.
У току 2014. године није одржан ниједан састанак Надзорног одбора Музеја рударства и
металургије Бор.

У Бору, 23.04.2015. године
Директор
Сузана Мијић

