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1. ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 

Основна дјелатност музеја је систематско истраживање, прикупљање, 

обрађивање, чување, заштита, проучавање, презентовање и публиковање 

културно - историјског и природног покретног и непокретног насљеђа на 

простору града Градишка и сусједних општина – Лакташа, Српца и дијела 

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 Града. 
 
Власничка структура установе је приказана у следећој табели.   

Табела 1. Власничка структрура 

Опис % учешће у укупном 
капиталу 

Вриједносткапитала Бројакција 

 100% 

ГрадГрадишка 
  

    

УКУПНО:    

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ 
 
 

Према Правилнику о систематизацији радних мјеста ЈУ Завичајни музеј 
Градишка поред директора музеј има запосленог кустоса за историју, кустоса за 
умјетничку збирку и музејског педагога, док посао кустоса археолога тренутно 

обавља директор институције. 

 
Поред наведих у музеју су запослени и конзерватор - препаратор, музејски 

техничар, стручни сарадник за заштиту и презентацију музејске грађе, 

рачуновођа,  чистачица  и портир. 

 
Уговор о обављању приправничког стажа на годину дана добило је једно 

високообразовано лице путем јавног позива ЈУ Завод за запошљавање РС. 
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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. Музејски савјетник 2  

2. кустос 1 1 

3. Виши препаратор 1  

4. Стручни сарадник за заштиту и презентацију музејске 
грађе 

1  

5. рачуновођа  1 

6. Музејски техничар  1 

7. чистачица  1 

8. портири 1  

УКУПНО: 6 4 

 
 

 

5. ОБИМ УСЛУГА 
 
 
Изложбе, радионице и промоције: 
 

- Радионица за дјецу ЈУОШ „Васо Чубриловић" и ЈУОШ „Козарска дјеца“ 
поводом обиљежавања 50 година постојања ЈУ Завичајни музеј Градишка / 
17 – 27. 2. 2020. године 

- Изложба слика Наташе Гојковић /13. мај 2020. године 
- Изложба „Српска револуција и стварање модерне српске државе (1804-1878)" 

/ 2. јун 2020. године 
- Завршен мурал Наташе Коњевић (рода са дјевојком у чамцу) / 13. јун 2020. 

године 
- Изложба слика Милована Чикића (приредио кустос за умјетничку збирку 

Завичајног музеја Александар Обреновић) / 15. јул 2020. године 
- Реконструкција натписа на згради српске црквено-школске општине (стара 

гимназија) / август 2020. године 
- Радионица „Мали археолог“ / од 24. августа 2020. године 
- Промоција „Буквара Лијевча и Поткозарја“ Бојана Вујиновића и радионица за 

дјецу поводом Међународног дана писмености / 8. септембар 2020. године 
- Међународна „Колонија у камену Боро Њежић“ / 7 – 15. септембар 2020. 

године 
- Представљање легата мозаичара и сликара Боре Њежића / 14. септембар 

2020. године 
- Промоција филма „Камен памти“, посвећеног лику  и дјелу Боре Њежића / 16. 

септембар 2020. године 
- Изложба музејског савјетника Бојана Вујчића, поводом 50 година постојања 

ЈУ Завичајни музеј Градишка / 18. септембар 2020. године 
- Свечано отварање Трга Чубриловића и промоција филма „Учитељ у 

ланцима“ / 21. септембар 2020. године 
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- Свечано отварање спомен чесме посвећене Диани Будисављевић и дјеци са 
подручја босанскоградишког среза страдалој у Другом свјетском рату / 25. 
септембар 2020. године 

- Почетак емитовања емисија „Наши људи и крајеви“ (Кијевци, Машићи, 
Романовци, Нова Топола и Врбашка) / 27. септембар 2020. године  

- Радионица „Упознај Градишку“ за малишане ЈПУ „Лепа Радић“, поводом 
Недјеље дјетета / 5. октобар 2020. године 

- Постављање скулптура на Тргу јеврејских страдања – Андреј Митевски 
(„Форма која се развија“) и Милија Чпајак („Књига“), мозаика Александра 
Станојева („Дјеца Козаре“), Кристине Панајотов („Потрага за истином“) и Ане 
Миљковић („Непрекидност“), насталих на „колонији у камену Боро Њежић“ / 
новембар 2020. године 

- Изложба ликовних радова „Када слике говоре више од ријечи“, у оквиру 
кампа који је организовало градишко Удружење „Мост“ / 15. децембар 2020. 
године 

 
 
 

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 
 
 

- Видео снимци и документарна обрада материјала о Вељку Чубриловићу, 
видео снимци изјава и играних сцена хапшења и погубљења Вељка 
Чубриловића, снимање туристичких археолошких потенцијала у Лијевче 
пољу = 8.500,00 КМ 

- Монтажа wireles опреме = 877,00 КМ 
- Умјетничко рјешење фонтане на Сењаку = 5.000,00 КМ 
- Графичка припрема и дизајн пропратног материјала за потребе музеја = 

1.029 КМ 
- Исплата учесника „Камене колоније Боро Њежић“ = 7.000,00 КМ 
- Патинирање статуе Вељка Чубриловића = 3.000,00 КМ 
- Ангажовање ликовних умјетника из Градишке око израде статуе Вељка 

Чубриловића = 3.000,00 КМ 
- Мурал Наташе Коњевић на фасади модне куће = 2.800,00 КМ 
- Урамљивање слика = 561,00 КМ 
- Штампање књиге поводом 50 година Завичајног музеја = 3.744,00 КМ 
-  Рјешење ентеријера Кућа Лијевча и Поткозарја = 750,00 КМ 
- Идејно рјешење трга = 950,00 КМ 
- Боје за мурал на Модној кући = 1.794,00 КМ 
- Стубови са оквирима двостраним = 880,00 КМ 
- Урамљивање повеља са паспатуом и златном линијом = 960,00 КМ 
- Штампање флајера, каталога за 50 година музеја = 878,00 КМ 
- Израда постера, позивница и форекса Градишка у Другом свјетском рату = 

922,00 КМ 
 

УКУПНО                                                                                                         42. 645,00 КМ
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7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 
 
 

Као и претходних 12 година, константно смо у процесу проналажења начина 

(тј. средстава) да се крене у адаптацију градске вијећнице за коју смо 

обезбједили комплетну пројектну документацију за конструктивну санацију и 

конзервацију. Обезбједили смо сагласност Републичког завода за заштиту 

културно-историјског и природног насљеђа РС да је све у складу са законским 

регулативама и да можемо отпочети са санацијом чим обезбједимо финансијска 

средства. Није потребно наглашавати хитност рјешавања овог питања, с 

обзиром да Завичајни музеј ради у засигурно најтежим условима од свих јавних 

институција у Граду, а најзаслужнији је за оживљавање и презентовање 

градишког имена на културној мапи Европе.  
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8. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
 
 

Финансијски извјештај од 01.01. до 31.12.2020. године 
 
 

 
 

Конто 

 
 

Опис 

Извршење 

01.01. - 

31.12.2019. год. 

Извршење 

01.01. - 

31.12.2020. год. 

 
 

Индекс 

411111 Расходи за бруто плате запослених 180.303,00 194.208,00 98 

 
411200 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених по 

основу рада 

 
36.538,00 

 
38.262,00 

 
96 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

2641,00 3.768,00 
126 

 
412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 

 
7.859,00 

 
7.535,00 

 
75 

412300 Расходи за режијски материјал 2.728,00 2.065,00 69 

412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 

   

412500 Расходи за текуће одржавање 7.161,00 7.972,00 133 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 13.224,00 7.880,00 88 

412700 Расходи за стручне услуге 7.148,00 11.143,00 101 

412900 Остали некласификовани расходи 49.047,00 60.401,00 121 

418400 
Расходи из трансакција размјене унутар 
Исте јединице власти 

80,00 150,00 100 

471200 Расходи по основу амортизације 1.773,40 2.518,00 100 

471900 Остали расходи обрачунског карактера 3952.40 0.00 0 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 
0.00 0.00 0 

 
511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

 
2.531,00 

 
0.00 

 
0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3963,00 3.963,00 100 

 

 

512100 Издаци за драгоцјености  350.00 100 

 УКУПНО ТРОШКОВИ 318.949,00 340.215,00 101 

 

Напомена: 
 

- Укупне обавезе на дан 31.12. 2020. године износе 36.413 КМ. Односе се на: 
1. Обавезе за бруто плате и бруто накнаде запослених – 21.542 КМ 
2. Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи – 2.948 КМ 
3. Обавезе из пословања у земљи – 11.774 КМ 
4. Остале краткорочне обавезе – 106 КМ
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9. ЗАКЉУЧАК 
 
 

С обзиром на у извјесној мјери усложен рад институције изазван ковид 

пандемијом, Завичајни музеј је остварио натпросјечне резултате за једну 

локалну институцију. Обимом извршених послова је надмашио далеко веће 

(према Буџету, према броју радника, ингеренцијама дјеловања и сл.) 

институције. Често је, у сврху брже реализације бројних пројеката, премашивао 

зацртане циљеве уз незанемарљив труд цјелокупног колектива. Рјешавали смо 

(што мислимо чинити и убудуће), може се рећи, вјековима настајале историјске 

погрешке и недоумице, гдје смо наилазили на одобравање становника 

Градишке (као и наше дијаспоре), што је вјероватно једна од најрелевантнијих 

мјерних јединица успјеха нашег рада. Због свега наведеног, сматрамо да је иза 

нас још једна успјешна година на задовољство свих грађана Градишке. 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ за  2020. 

годину добио је сагласност Управног одбора, Одлука број: 39/03-21 од 30.03. 
2021. године. Одлука у прилогу. 

 
 
 

В Д ДИРЕКТОР 
                                                                                                           Бојан Вујчић 


