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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 града Градишка и сусједних
општина – Лакташа, Србца 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 града.
Власничка структура установе је приказана у следећој табели.
Табела 1. Власничка структрура
Опис

% учешће у укупном
капиталу
100%
Град Градишка

Вриједност капитала

Број акција

УКУПНО:

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ

Према Правилнику о систематизацији радних мјеста ЈУ Завичајни музеј Градишка
поред директора музеј има запосленог кустоса за историју, кустос за умјетничку
збирку и кустоса за флору и фауну, док посао кустоса археолога тренутно обавља
директор институције.
Поред наведих у музеју имамо и конзерватора-препаратора, музејски техничар,
стручног сарадника за заштиту и презентацију музејске грађе, рачуновођу, чистачицу
и портира.
Уговор о обављању приправничког стажа на годину дана добило је једно
високообразовано лице путем позива ЈУ Завод за запошљавање РС.
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Табела 2. Квалификациона структура запослених

Р.бр.

Квалификациона структура

1.
2.
3.
4.

музејски савјетник
кустос
виши препаратор
стручни сарадник за заштиту и презентацију музејске
грађе
5.
рачуновођа
6.
музејски техничар
7.
чистачица
8.
портири
УКУПНО:

Структура запослених према
полу
Мушких
Женских
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
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5. ОБИМ УСЛУГА

5.1. Изложбе
Манастириште у Горњим Кијевцима (изложба и монографија) / 18.12.
Промоција Градишког зборника и Истине о Србима / 22.11.
Изложба фотографија Удружења родитеља пријевремене дјеце
у Републици Српској ''Мрвице'' / 18.11.
Изложба слика са Ликовно-еколошке колоније “Бардача-Србац 2019”
поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве / 23.10.
Свети Сава Српски, Историјски музеј Београд / 18.09.
Изложба слика Ликовна колонија Градишка / 05.09.
Изложба Антички мозаици римске виле из MUNICIPIUMA MALVESATIUMA у
Скеланима / 05.06.
Изложба ''Да се не заборави'' / 23.05.
Градишки мостови на Сави, аутор Бојан Вујчић / 24.04.
15 година Ликовне колоније Градишка
и графике Градишке др Борислава Шокчевића у Београду / 11.04.
4
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Грађанска Градишка у Скупштини града Београда / 12.04.
Ликовно еколошка колонија Бардача / 28.03.
Изложба фотоградија Дејана Селаковића / 21.02.
Изложба резбарија, скулптура и слика Жељка Гајића / 07.02.
5.4. Манифестација
Промоција монографије и албума на 64. Међународном сајму књига (штанд
Републике Српске) Босанска Градишка и околина у Првом свјетском рату и Грађанска
Градишка / 26.10.
Промоција књиге Босанска Градишка у Првом свјетском рату,
аутор Бојан Вујчић / 26.09.
Дани старих заната, витештва и традиције / 20.09.
Изложба олдтајмера / 18.08.
Фестивал занатског пива / 06.07.
Атеље на отвореном др Борислав Шокчевић / 20.06.
Школски час код споменика ''Рањена птица'' и организована посјета музеју / 08.06.
Дани Градишке у Београду / 11. и 12. 04.
Промоција трилогије Саше Едија Ђорђевића у Гимназији Градишка / 25.02.

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ

Осликавање мурала на фасади зграде у Видовданској улици (октобар 2019. године)
2.400,00 КМ накнада за сликаре и 900,00 КМ накнада за боје ( музеј и град Градишка)
Почетак изградње трга Чубриловића (5. октобра). У склопу пројекта припрема се
изградња трга са централном статуом Вељка Чубриловића и документарно-играни
филм ''Вељко Чубриловић, српски учитељ''
-

Документарно-играни филм ''Вељко Чубриловић, српски учитељ''

Укупна вриједност пројекта: 12.000,00 КМ
Суфинансирање: Министарство просвјете и културе РС, Град Градишка и ЈУ
Завичајни музеј Градишка
-

Трг Чубриловића
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Трг је у потпуности финансиран средњствима града Градишка, док јер израду модела
статуе на себе преузела ЈУ Завичајни музеј Градишка.
Моделовање статуе израђује вајар проф. Вида Станисавац Вујчић (снаја Вере Вујчић
– унука Вељка Чубриловића). На приједлог породице била је жеља да моделовање
статуе ради Вида Вујчић, како би комплетна прича остала унутар породице. Наша
обавеза била је накнада за метеријал и ситне трошкове у реализацији моделовања у
износу од 3.000,00 КМ.
Градска Чесма Диана Будисављевић
Кроз манифестацију Атеље на отвореном ''Др Борислав Шокчевић'' – Прикупљено
око 5.000,00 КМ (музеј, Град и спонзори) – направљен постамент, израђен бронзани
медаљон Диана Будисављевић (радио градишки Вајар Младен Стајчић) и посвета у
камену, те купљен бијели камен за облагање чесме. Укупна Вриједност радова око
15.000,00 КМ (музеј, Град и спонзори)
Спомен обиљежје у Милошевом брду жртвама Другог свјетског рата (СУБНОР, град
Градишка и Завичајни музеј) / јун (око 1.000,00 КМ)
Конзервација манастирске цркве и израда идејног рјешења манастирског комплекса /
Јун-јул (око 3.000,00 км) и израда идејног рјешења манастира Карановац од стране
Епархије / музеј и град Градишка
Постављање изложбе Бранка Јунгића, академског сликара у потпуности
финансирана из пројекта Министарства просвјете и културе РС у износу од 3.000,00
КМ
Мурал испод моста са мотивима Градишке / 1.200,00 КМ / април (музеј и град
Градишка)
Изградња прилазне стазе споменику Устанак / (око 1500,00 КМ) музеј и град
Градишка
Потављање информативних табли (Стари храст, Соколски дом, Вијећница, хотел
Кајзер и Билбијина кућа) / 800,00 КМ ( музеј Градишка)
Штампање монографија Босанска Градишка и околина у Првом свјетском рату и
Манастириште у Горњим Кијевцима – 10.000,00 КМ (музеј и Град)
У току 2019. године музеј је у сарадњи са градом Градишка кроз наведене пројекте
уложио 53.800,00 КМ. Од спонзора смо прикупили 13.200,00 КМ, док је остали новац
обезбјеђен од града Градишка и из сопствених средстава. Овдје свакако треба
додати средства за изградњу трга Чубриловића, који је у потпуности обезбјеђен од
стране града Градишка.
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7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

У процесу смо проналажења начина да се крене у адаптацију градске Вијећнице за
коју смо обезбједили комплетну пројектну документацију за конструктивну санацију и
конзервацију. Обезбједили смо и сагласност Републичког завода за заштиту
културно-историјског и природног насљеђа РС да је све усклађено у складу са
законским регулативама и да можемо отпочети са санацијом чим обезбједимо
финансијска средства.
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8. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Финансијски извјештај од 01.01. до 31.12.2019.год.

Конто
411111
411200
411400
412200

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. 31.12.2018. год.

Извршење
01.01. 31.12.2019. год.

Индекс

173.400,00

180.303,00

104

35.778,00

36.538,00

102

0,00

2.641,00

7.872,44

7.859,00

100

1.237,27

2.728,00

220

412300

Расходи за режијски материјал

412400

Расходи за материјал за посебне
намјене

412500

Расходи за текуће одржавање

3.658,36

7.161,00

196

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

11.137,00

13.224,00

119

412700

Расходи за стручне услуге

16.150,68

7.148,00

44

412900

Остали некласификовани расходи

40.921,91

49.047,00

120

418400

Расходи из трансакција размјене унутар
исте јединице власти

0,00

80,00

0

471200

Расходи по основу амортизације

1.726,30

1.773,40

103

471900

Остали расходи обрачунског карактера

0.00

3,952,40

0

6.802,41

0.00

0

26.325,00

2.531,00

10

774,00

3.963,00

512

325.783,37

318.949,00

98

511100
511200
511300

Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
Издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО ТРОШКОВИ

Напомена:
Планирани трошкови у 2019. години су износили 309.750,00 КМ. Извршење буџета
је 98%, односно 304.524,00 КМ. Износ у табели се разликује за трошове
амортизације - 1.773,00 КМ и остале трошкове обрачунског карактера у уизносу
3.952,00 и трошкове плаћања са фонда О3 – 14.425 КМ.
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9. ЗАКЉУЧАК

С обзиром на знатно повећан број посјетилаца, музејских акција, манифестација,
пројеката и изложби, те реализацијом одређених инфраструктурних проблема,
сматрамо да је иза нас још једна успјешна година, што нам даје подстрек за даљи
рад.
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ за 2019. годину
добио је сагласност Управног одбора, Одлука број: 56а/05-19 од дана 13.05.2019.
године. Одлука у прилогу.

ДИРЕКТОР
Бојан Вујиновић
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