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1. ДЈЕЛАТНОСТ
Основна дјелатност музеја је сустематско истраживање, прикупљање,
обрађивање, чување, заштита, проучавање, презентовање и публиковање културно историјског и природног покретног и непокретног насљеђа на простору општине
Градишка и сусједних општина – Лакташи, Србац и дио Козарске Дубице.

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА
Правни статус установе: Од 2003. године ''Завичајни музеј'' Градишка одлуком
Скупштине општине Градишка се трансформише у Јавну установу, која се
финансира из буџета општине.
Власничка структура установе је приказана у следећој табели.
Табела 1. Власничка структрура
% учешће у
Опис
укупном капиталу

Вриједност
капитала

Број акција

100%
Општина Градишка
УКУПНО:

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ
Према Правилнику о систематизацији радних мјеста ЈУ Завичајни музеј Градишка
поред директора музеј има запосленог кустоса за историју и кустоса за флору и
фауну, док посао кустоса археолога тренутно обавља директор институције.
Поред наведих у музеју имамо и конзерватора-препаратора, докуметаристу, стручног
сарадника за заштиту и презентацију музејске грађе, рачуновођу, чистачицу и
портира.
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Табела 2. Квалификациона структура запослених

Р.бр.

Квалификациона структура

Структура запослених
према полу
Мушких
Женских

1.
2.
3.
4.

виши кустоси
кустос
конзерватор препаратор
стручни сарадник за заштиту и презентацију
музејске грађе
5. рачуновођа
6. документариста
7. чистачица
8. портири
УКУПНО:

2
1
1
1
1
1
1
2
6
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5. ОБИМ УСЛУГА

5.1. Изложбе
Српски санитет 1914 – 1918 (Народни музеј Шабац) / 23.01.
Епархија бањалучка у Другом свјетском рату 1941-1945/Мучеништво српске
православне цркве у Босанској Крајини (Музеј жртава геноцида из Београда, Архив
Српске православне цркве из Београда и Архив Републике Српске) / 15.02.
Изложба фотографија – ЛЕКЦИЈА (Зоран Пилиповић) / 07.03.
Грађанска Градишка (Албум Градишке, аутор Бојан Вујчић) / 24.04.
Душан Суботић, прота страдалник (аутор Дарио Дринић) / 05.05.
Немојте нас заборавити (Народни музеј Шабац) / 29.05.
Метаморфоза (аутор Тања Вортић) / 26.06.
Сјећање на Милановац, аутор Драган Ступар / 17.07.
Измађу лијека и отрова, аутор Наташа Ковачевић / 07.11.
Изложба Свети новомученици Јасеновачки у свјетлости васкрсења / 04.12.
Градишка у Великом рату 1914 -1918 / 17.12.
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5.2. Концерти
Palladio String Quartet / 08.02.
Славен Балић – Кларинет / 08.06.
Концерт Дејана Тркуље и Дуње јанковић (Кларинет и клавир) / 07.06.
Концерт Теодора Клисића / 18.06.
Концерт женског хора Лира / 06.12.

5.3. Радионица
Радионица за средњошколце, под називом "Учини својим", Фондација "Културно
насљеђе без граница" из Сарајева / 08.06.
Кроз Градишку историјом, креативна радионица за дјецу (бојанке Моја Градишка) /
20.12.

5.4. Манифестација
Пројекат ''Душан Суботић, прота Страдалник'' / 05.05.
Документарно играни филм – Градишки прото
Постављање бисте проте Душана Суботића у Градском парку
Обнављање породичне гробнице Суботића у Брестовчини
Изложба у музеју
Обнављање породичне гробнице Суботића, финансирано у потпуности од стране
породице – унуке Душанке Суботић
Атеље на отвореном ''др Босислав Шокчевић / 22 и 23.06.
Изложба "oldtimer"-а на платоу Културног центра / 24.06.
Отварање Љетне позорнице уз Савски кеј – историјска изложба / 06.07.
Међународни музички фестивал KozArs / 15-18.07.
Представљање пројекта ''Душан Суботић, прота страдалник'' у Котору / 10.08.
Срећко и Теди, интерактивна представа за дјецу од 4 до 8 год. / 22.08.
Фестивал занатског пива / 24.08.
Промоција књига издавачке куће ''Агапе'' / 19.09.
Дани старих заната, витештва и традиције / 20.09.
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У склопу Фестивала занатског пива организована је Хуманитарне акције у сарадњи
са Црвеним крстом за Владу Борковића (24.08.)
Продајна изложба умјетнина у музеју ''Купи слику, подржи Леона'' умјетника из
Градишке и региона (31.10.)
Изложба Невена Сакана, олдтајмери, фотографи, фејс пејнтинг, Фазонко –
заједничка Хуманитарна акција за Луку (15.11.)

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ
Пројекат ''Душан Суботић, прота страдалник''
Документарно – играни филм Градишки прото – 10.000,00 КМ
Новац је прикупљен од стране донатора.
- породица Суботић – Хомен 3.000,00;
-

Секретаријат за вјере РС 3.000,00 КМ;

-

Министарство просвјете и културе РС 4.000,00 КМ.

Напомена: Ангажман глумаца у играним дионицама је посебно плаћен и износи око
3.000,00 КМ. Плаћен је од стране општине Градишка.
Спомен биста у Градско парку – око 10.000,00 КМ (музеј, општина Градишка и
Министарство просвјете и културе РС)
Калуп је радио вајар из Градишке Младен Стајчић, а ливена је у Ковину у Србији.
Пилон је радила каменорезачка радња Петровић из Градишке, а припремне радове
Зоран Васић.
Штампање књиге и изложба ''Душан Суботић, прота страдалник'' – 7.000,00 КМ (музеј
и општина и Министарство просвјете и културе РС)
Грађанска Градишка – изложба и албум – 12.000,00 КМ (музеј и општина Градишка)
Албум је био неопходан да би представио најпрогресивнији раст Градишке и
направљен један луксузни сувенир за све госте наше општине.

Атеље на отвореном ''Др Борислав Шокчевић'' – Прикупљено око 5.200,00 КМ (музеј,
општина и спонзори)
Обнављање љетне позорнице и дворишта музеја уз Савски кеј и завршетак
галантерије испред Вијећнице / 06.07.
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Музеј је у великој мјери био носилац активности заједно са општином Градишка у
откупу земљишта у селу Кијевци, која је неопходна за изградњу будућег манастира
Карановац. Захваљујући општини откупљено је 33.200 квадратних метара, а 2000
квадрата је поклонио Шиник Раде (парцела на којој се налазе остаци
средњовјековног манастира).
За те потребе општина Градишка је издвојила 50.000,00 КМ, које су уплаћене
правном лицу Манастир Карановац.
У току 2018. године музеј је кроз различите донације прикупио 18.200,00 КМ за
реализацију пројектних активности ( Породица Суботић – Хомен 3.000,00 КМ;
Секретаријат за вјере РС - 3.000,00 КМ; Министарство просвјете и културе РС (два
пројекта) - 7.200,00 и 5.000,00 КМ), те кроз различите хуманитарне акције 8.865,45
КМ од чега је 5.200,00 КМ прикупљено кроз акцију Атеље на отвореном ''др Борислав
Шокчевић'' за обнову љетне позорнице уз Савски кеј, а остатак кроз наведене акције
за помоћ нашим суграђанима.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ
Једини проблем у пословању је неадекватан простор, јер се привремено налазимо у
згради хотела Кајзер, која нам је додјељена на кориштење. Реализацијом пројектног
задатка и пројектне документације за конструктивну санацију и конзервацију градске
Вијећнице, остварили смо искорак да у народном периоду путем различитих
пројеката адаптирамо зграду за будуће музејске потребе и поставке.
У јуну 2019. год. очекујемо резултате међународног пројекта који смо радили заједно
са Развојном агенцијом у партнерству са Хрватском и Црном Гором. Уколико прођемо
наведени пројекат, у великој мјери завршили би санацију Вијећнице за будуће
потребе музеја.
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8. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Финансијски извјештај од 01.01. до 31.12.2018.год.

Конто
411111

411200
411400

412200
412300

Опис
Расходи за бруто плате запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених по
основу рада
Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих
и
транспортних услуга

Извршење
01.01. 31.12.2017. год.

Извршење
01.01. 31.12.2018. год.

Индекс

166.768,00

173.400,00

104

28.047,00

35.778,00

128

6.729,00

0

7.311,52

7.872,44

108

2.091,94

1.237,27

59

412400

Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за
намјене

412500

Расходи за текуће одржавање

5.197,16

3.658,36

70

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

7.177,72

11.137,00

155

412700

Расходи за стручне услуге

6.182,73

16.150,68

261

412900

22.997,06

40.921,91

178

418400

Остали некласификовани расходи
Расходи из трансакција размјене унутрар
исте јединице власти

471200

Расходи по основу амортизације

1.923,00

487211

511200

Трансфери ентитету
Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

511100

посебне
0

УКУПНО ТРОШКОВИ

70,00

0
1.726,30

21,00

90
0

6.802,41

0

30.162,72

26.325,00

87

812,50

774,00

95

285.491,35

325.783,37

114

Напомена:
Планирани трошкови у 2018. години су износили 314.600,00 КМ. Извршење буџета
је 98%, односно 308.442,00 КМ. Износ у табели се разликује за трошове
амортизације - 1.726,00 КМ и трошкове плаћене са фонда 03 (донације) 15.615,00 КМ.
Планирана средства у 2017. годнини износе 294.700,00 КМ. Извршење буџета је
96 %, односно 283.568,00 КМ. Разлика у односу на износ у табели је због трошкова
амортизације - 1.923,00 КМ.
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9. ЗАКЉУЧАК
С обзиром на знатно повећан број посјетилаца, музејских акција, манифестација и
изложби, те реализацијом одређених инфраструктурних проблем и рјешавање
имовинско-правних односа земље у Кијевцима за потребе градње манастира
сматрамо да је иза нас једна успјешна година, што нам даје подстрек за даљи рад.

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ за 2018. годину
добио је сагласност Управног одбора, Одлука број: 68/05-19 од дана 03.05.2019.
године. Одлука у прилогу.

ДИРЕКТОР
Бојан Вујиновић
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