
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

САДРЖАЈ 

 

       Увод ............................................................................................................................. 1 

       Организациона и кадровска структура ..................................................... 2 

       Преглед физичких показатеља пословања .............................................. 4 

1. Музејска дјелатност.....................................................................................4 

1.1 Ревизија музејских предмета............................................................... 4 

1.2 Конзервација предмета умјетничке збирке...................................... 4 

1.3  Конзервација предмета етнографске збирке................................... 6 

1.4 Планиране активности које нису спроведене................................... 8 

 

2. Галеријска дјелатност................................................................................ 9 

2.1 Oдржан концерт професора музичке школе..................................... 9 

2.2 „Црна Гора – народ, језик, црква кроз историјска документа“..... 9 

2.3 Одржана манифестација: ,,Женско стваралаштво Берана“....... 10 

2.4 Планиране активности које нису спроведене ................................. 11 

 

3. Програм заштите и очувања културних добара.................................. 12 
 

3.1 Пројекат „Проширење сарадње - Од хришћанских старина до   

унапређења 

туризма“................................................................................................ 12 

3.2 Истраживања на локалитету Самоград ....................................... 13 

3.3 Пројекат ,,Очување културног пејзажа прекограничног подручја     

Црна Гора - Албанија“ ........................................................................ 14 

 

4. Издавачка и културно-едукативна дјелатност.................................... 16 

 

5. Инвестиционо одржавање........................................................................ 17 

        Преглед финансијских показатеља пословања ................................. 18  

        Управљање и унутрашње контроле ........................................................ 21 

        Процес јавних набавки .................................................................................. 21 

        Оцјена стања постигнутих резултата ..................................................... 23 

        Програмска оријентација ............................................................................. 23



 
 



1 
 

 

У В О Д 

 

 Јавна установа Полимски музеј Беране остварила је своје активности и задатке у 

2020. години на основу Програма рада за 2020. годину, усвојеног на сједници скупштине 

општине одржане 30. и 31. 05. 2020. год. 

 Основ за подношење Извјештаја садржан је у одредбама члана 32 Закона о култури 

(„Сл. лист ЦГ“, бр. 49/08,16/11, 40/11 i 38/12), којима је предвиђено да су јавне и друштвене 

установе дужне да Скупштини, односно јединици локалне самоуправе, најмање једном 

годишње поднесу Извјештај о свом раду. Извјештај је урађен на основу Упутства о изради 

извјештаја о раду јавних служби чији је оснивач Општина Беране, бр. 01-018/20-2330 од 

10.11.2020. године. 

 Циљ подношења извјештаја је информисање oпштине Беране и општинског органа 

управе, надлежног за послове културе, о степену реализације програмског садржаја по 

утврђеним роковима, поступању по мјерама и закључцима Оснивача, намјенском 

коришћењу средстава, давању оцјене стања у установи и предлагању мјера, односно 

програмске оријентације за наредни период. 

 Програм рада музеја остварен је преко следећих дјелатности: музејске, галеријске, 

заштите и истраживања културних добара, инвестиционо одржавање, издавачке и 

културно-едукативне дјелатности. Већину планираних активности Полимски музеј је 

успјео и да реализује, док је на одређени број утицала и свеукупна ситуација са вирусом 

Covid 19 , као и неки други спољашњи фактори, о чему ће више бити ријечи у даљем тексту. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

Редни 

бр. 

 

Организациона 

јединица 

 

Радно мјесто 

 

Број 

извршилаца 

 

1. 

 

 
 

 

Директор 

 

1 

 

2. 
 

Aрхеолошко одјељење 

 

Кустос у археолошком одјељењу 

(музејски савјетник) 
 

 

1 

 

3. Oдјељење 

документације 
 
 

 

Документариста (документациони 

савјетник) 

Документариста 

 

           

          2 

 
 

 

 

 

Информатичар   

 

 

           1 

 
 

 
 
 

 

Музејски педагог 
 

 

          2 

 

4. 

 

Oдјељење стручне 

библиотеке музеја 

 

Библиотекар 
 

 

            1 

 

5. 

 

Радна јединица за 

заштиту културних 

добара 
 

 

Конзерватор (конзерваторски 

савјетник) 
 

 

            1 

 

6. 

 

Oдјељење за правно-

административне 

послове 
 
 

 

Правни савјетник 
 

 

1 

 

7. 
Oдјељење за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове и послове 

јавних набавки 

 

Шеф одјељења за финансијско-

рачуноводствене послове 
 

 

1 

 
 

 
 

 

Рачуновођа и службеник за Јавне 

набавке 
 

          1 

 

 

8. 
Помоћно техничко 

особље и радници на 

одржавању музеја 

 

Музејски техничар 
 

 

 5 
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Чистачица  
 

 

 2 
 

 
 

  
 

 

Домар   

 

 1 

 

9. 

  

Служба заштите лица и 

имовине 

 

 

Заштитар  
 

 4 
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ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА 

 

Програм рада музеја остварен је преко следећих дјелатности: музејске, галеријске, 

заштите и истраживања културних добара, инвестиционо одржавање, издавачке и 

културно-едукативне дјелатности. 

 

1. Музејска дјелатност 

 Када је у питању музејска дјелатност, Полимски музеј је у току 2020. године спровео 

већи  број активности које је предвидио Планом и програмом рада за 2020. годину: 

1.1 Ревизија музејских предмета 

Рјешењем бр. 661 од 06.12.2019. године именована је комисија чији је задатак да 

изврши ревизију музејског материјала у ЈУ Полимски музеј Беране. Правилником о начину, 

поступку и роковима ревизије музејског материјала које је Министарство културе Црне 

Горе донијело на основу  члана 21 став 4 Закона о музејској дјелатности („Сл. лист ЦГ“ бр. 

49/10), предвиђено је да се ревизија музејског материјала врши најмање једном у пет година. 

Због пандемије и честог затварања институција, одсуства радника због вируса, као и самог 

начина спровођења ревизије, која укључује близак рад више радника музеја у истој 

просторији, ревизија је дјелимично спроведена и у току је наставак спровођења. 

  

1.2 Конзервација предмета умјетничке збирке 

Полимски музеј Беране је, у току 2020. године, конзервирао одређени број предмета 

умјетничке збирке. Конзервиран је дио слика из легата Миомира Миша Поповића. Ријеч је 

о једном од најврједнијих легата које посједује Полимски музеј, који броји 210 умјетничких 

радова. Због лошег стања у којем се налази велики број слика, одлучили смо да у три фазе 

конзервирамо све слике које захтијевају конзерваторско – рестаураторски третман. 

Ове године је успјешно реализована прва фаза, конзервиранa je 21 сликa са највећим 

оштећењем. Прва  категорија најугроженијих слика, захтијевала је ургентни конзерваторски 

третман, који се састојао у рентаулази наведених слика, тј. подлепљивању новог платна  са 

полеђине, фиксирању грунда и бојеног слоја, чишћењу слика, ретуширању, наношењу 

заштитног слоја, шпановању на нове блинд рамове и урамљивању савременим украсним 

лајснама. 

Конзерваторске мјере на предметима Умјетничке збирке Полимског музеја 

спроведене су на основу смјерница Министарства културе за овај конзерваторски пројекат. 

 

Конзервацију је финасирала Општина Беране. План је да у наредне двије године буду 

конзервиране, рестауриране и урамљене све слике, а за које је музеј претходно обезбиједио 
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адекватан смјештај. Главни циљ установе је да се слике заштите од даљег пропадања, а 

самим тим да се њиховим уљепшавањем и урамљивањем учине још примамљивијим за 

посјетиоце, као и да се додатно оплемени наш изложбени простор и саме слике као дио 

сталне поставке. 

 

             

Иначе, Миомир Мишо Поповић ,  рођен је 1929. у Прибоју. Дио живота је провео у 

Беранама, то је и разлог што је богат легат умјетничких радова желио да подари управо 

свом завичају. Оставио је неизбрисив траг, а самим тим и обавезу да музеј о легату на 

адекватан начин води рачуна, чиме се на неки начин одаје почаст и исказује неизмјерна 

захвалност на ванременом и непроцјењивом поклону који нам је дао. Поповић је највећи 

дио живота провео у Паризу, гдје је био изузетно цијењен и признат.              
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1.3 Конзервација предмета етнографске збирке 

Етнографска збирка Полимског музеја садржи 690 предмета. Одређени број 

предмета ове збирке налази се у лошем стању и захтијева хитне конзерваторске мјере и то 

су углавном предмети од платна који су и склони бржем пропадању. Како је музеј чувар и 

тумач људске историје, циљ установе је да се што већи број предмета конзервира, адекватно 

заштити и да се обезбиједе услови за очување истих. Посебно се настоје очувати текстилни 

предмети као најосјетљивији музејски експонати. Ти су предмети врло често у веома лошем 

стању и прије него уђу у музеј. Велики дио тих штета је немогуће поправити, али је 

неопходно водити рачуна о томе да се спријечи ширење насталих оштећења или да се што 

је могуће дуже предмети очувају у стању у којем су затечени. Тако су у претходном периоду 

спроведене конзерваторске мјере на дијелу предмета етнографске збирке који су били у 

веома лошем стању, све у циљу заштите што више музејских предмета од даљег пропадања. 

Конзерваторске мјере спроведене су на: мушком јелеку (јечерми), на 4 женска јелека и на 

крсташ барјаку (једном од предмета сталне поставке, који је културно добро од изузетног 

значаја). Конзерваторске мјере на културном добру предмета Етнографске збирке 

Полимског музеја, спроведене су у складу са предложеним пројектом „Конзерваторски 

пројекат на дијелу предмета (6) Етнографске збирке, ЈУ ,,Полимски музеј Беране“, а базиран 

је на основу конзерваторских извјештаја, који су рађени за потребе самог пројекта. Овај 

пројекат је реализован у сарадњи са Центром за конзервацију и археологију Црне Горе, а 

финансиран је од стране Министарства културе Црне Горе. 

У приоритетима за конзервацију нашао се и музејски предмет - крсташ барјак који 

је иначе и дио сталне музејске поставке. Стотинашка, касније четна застава, из 1862. године 

(мањи ,,крсташ барјак“), скоро квадратног црвеног поља, широког бијелог обруба са 

бијелим крстом на средини поља. Процјеном хералдичара, овај крсташ барјак, 

највјероватније датира из периода црногорско-османских ратова са подручја Полимља из 

1862. године (Рудешка битка – једна од најславнијих побједа коју је наша војска извојевала 

у ослободилачким ратовима). Највјероватније, барјак је припадао једном од племенских 

капетана, учесника поменуте битке. Крсташ барјак је поклон Полимском музеју у првим 

годинама његовог оснивања, од нажалост непознате особе, тако да се не може ући у траг 

којем је племенском капетану тачно припадао.  
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Осим крсташ барјака приоритет при одабиру за конзервацију су имали и јелеци са 

статусом културног добра, цијенећи њихову посебност и традиционалну препознатљивост.                                                                                           

                 

        

Извршена је и конзервација одређеног броја предмета, углавном са локалитета 

Тумбарице, као и одређеног броја предмета који су од раније у музеју. Конзервација је 

урађена у просторији која донекле омогућава да се спроводе конзерваторске мјере на 

покретним предметима, у зависности од материјала и третмана који је потребно спровести. 

Kонзервацију ових предмета ћемо детаљније приказати кроз извјештај о реализацији 

појединачних пројеката. 
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1.4 Планиране активности које нису спроведене 

У 2020. години смо имали и одређени број активности које нисмо били у могућности 

да спроведемо из одређених разлога. У те активности спадају: 

- Откуп музејских предмета 

Откуп музејских предмета није извршен из више разлога. Као прво, у понуди није било 

предмета који су од значаја за музеј, а за оне којих је било у понуди нијесмо имали 

довољно обезбијеђених средстава за њихов откуп. Из тих разлога, као и због ситуације 

са вирусом Covid 19 нисмо успјели одрадити ни четворогодишњи план откупа, који 

ћемо ове године припремити и дјеловати на основу њега, у складу са могућности.  

- Ни ове године није дошло до валоризације непокретних споменика културе, иако смо 

више пута Управи за заштиту културних добара Црне Горе достављали предлоге  који 

непокретни споменици културе би требали добити статус културног добра и самим тим 

били боље третирани од стране државе. И ове године ћемо упутити захтјев Управи за 

заштиту културних добара Црне Горе, гдје ћемо тражити да већ наведени непокретни 

споменици културе добију статус културног добра. 

 

- Изложбу везану за нова археолошка истраживања,  коју смо планирали у оквиру 

Беранског културног љета, нисмо успјели да реализујемо из разлога што је било 

забрањено одржавање манифестација због ситуације са вирусом Covid 19.   

 

- Из готово истих разлога, није дошло до активније сарадње са другим музејима из Црне 

Горе, као ни слања радника на стручна усавршавања и оспособљавања. 
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2. Галеријска дјелатност 

 

2.1 Oдржан концерт професора музичке школе 

 

Професори Школе за основно музичко образовање, изводећи композиције 

Волфганга Амадеуса Моцарта, представили су се беранској публици, која је бурним 

аплаузима наградила надахнуто извођење одабраних класичних дјела овог познатог 

композитора. 

Разлог због ког је одабран овај реперторар је то што се 27. јануара навршило 264 

година од Моцартовог рођења, па су професорице сматрале да је вријеме да се направи један 

концерт ове врсте. Као композитор, Моцарт се не сматра само великаном класичне музике, 

већ једним од највећих свјетских композитора, јер су његова дјела одавно превазишла 

границе тог жанра. 

                         

 

 

Изложбе у организацији Полимског музеја 

 

 

2.2 „Црна Гора – народ, језик, црква кроз историјска документа“ 

 

У галерији Полимског музеја, у присуству великог броја посјетилаца, отворена је 

изложба под називом: „Црна Гора – народ, језик, црква кроз историјска документа “. 

Изложбу је отворио Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки, Господин 

Јоаникије. Аутор изложбе је Јован Б. Маркуш, а дизајн изложбе је урадио  Мирко Тољић. 

Изложба  се састоји из прикупљене разнородне, доступне грађе која говори о језику, 

народности и цркви у Црној Гори. О Маркушевој збирци историјских докумената  
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говорили су проф. др Драго Перовић и проф. др Јелица Стојановић. Водитељ програма био 

је Васко Драговић. 

Организатори изложбе су Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Епархија 

будимљанско-никшићка и Полимски музеј.   

       

 

2.3 Одржана манифестација: ,,Женско стваралаштво Берана“ 

 

9. марта, у изложбеној сали Полимског музеја одржана је културно-умјетничка 

манифестација под називом ,,Женско стваралаштво Берана“. Овај догађај  окупио је 

умјетнице разних профила, које живе или су поријеклом из Берана. Присутне су биле 

сликарке, књижевнице, музичарке, као и пјевачке групе, тако да је публика била у 

јединственој прилици да ужива  у разним видовима умјетности током једне вечери. На 

отварању манифестације говорили су: Радуле Ненадовић- менаџер пројекта, Јелена Бојовић, 

која је водила програм, док је манифестацију отворила Јелена Божовић-помоћница 

секретара секретаријата за спорт, омладину и сарадњу са НВО. Након завршетка програма 

уприличен је свечани коктел у галеријском простору Полимског музеја, гдје су посјетиоци 

наредних 15 дана имати прилику да виде умјетничке слике ауторки које су учествовале на 

овој манифестацији. 
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Догађај је финансиран од стране Министарства културе Црне Горе, као и од општине 

Беране, а организован од стране Полимског музеја. Пројекат су спровели Радуле 

Ненадовић- документариста у Полимском музеју, Марко Цимбаљевић- музејски 

информатичар, Јелена Бојовић- музејски педагог, а уз помоћ директорице Полимског музеја 

Виолете Фолић. 

 

2.4 Планиране активности које нису спроведене 

 

Сва дешавања која су била планирана за остатак 2020. године, морала су бити 

отказана/одложена због ситуације са вирусом Covid 19. Ту спадају: Колективна изложба 

слика аутора Жељка Нововића, Горана Ракочевића и Слободана Димитријевића; сви 

програми у оквиру манифестације ,,Беранско културно љето“, изложба предмета са 

најновијих археолошких истраживања Полимског музеја и изложба фотографија грађевина 

традиционалне архитектуре Берана и ,,Дани руске културе“. 
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3. Програм заштите и очувања културних добара 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ   ПРОЈЕКАТА 

 

Током 2020. године, због мањег броја археолошких и конзерваторских пројеката које 

је спроводио Полимски музеј, активности смо усмјерили на обраду материјала из 

претходног периода. Обрађен је материјал са следећих локалитета: античко утврђење 

„Самоград“ у селу Пријелози код Бијелог Поља, античко утврђење „Тумбарица“ у селу 

Доња Ржаница код Берана, античко утврђење „Градина“ у Рожајама и на крају 

праисторијски локалитет „Торине“ у селу Радманци код Петњице.  

На основу Закона о заштити културних добара („Сл.лист ЦГ“, број 49/10) и 

Правилника о начину истраживања, врстама и садржини документације о истраживањима, 

садржају елабората истраживања и заштите културних добара, обрађен је сав материјал са 

ова четири локалитета и извјештаји су уредно предати Управи за заштиту културних добара 

Црне Горе , као и Министарству културе Црне Горе. Приликом израде Законски прописане 

документације, дошли смо до податка да је са ових истраживања прикупљено 970 теренских 

инвентара (по локалитетима: Самоград = 236 , Торине = 221 , Тумбарице = 513) о чијој 

будућности према Закону о заштити културних добара ће управљати Влада Црне Горе. 

Министарство културе Црне Горе прошле године није опредијелило средства 

Полимском музеју кроз Програм заштите  културних добара за 2020. годину. Образложење 

комисије о додјели средстава се заснивало на непотпуној апликационој документацији, коју 

представници музеја нијесу могли провјерити. Сматрамо да је додјела средстава за 2020. 

годину била неправедна, јер смо одбијени због техничке грешке, док имамо доказе да су 

одређене установе културе добиле средства не задовољавајући ни основне услове тражене 

у апликационој форми. 

 

3.1 Пројекат „Проширење сарадње - Од хришћанских старина до унапређења 

туризма“ 

У току јула ове године и у трајању од мјесец дана, са 4 физичка радника смо изводили 

радове  на античком локалитету „Тумбарице“ у селу Доња Ржаница. Наиме, услед 

реализације пројекта  „Проширење сарадње - Од хришћанских старина до унапређења 

туризма“, који Полимски музеј Беране, по позиву Европске уније за  ИПА 2 програм, 

реализује са партнерима из Албаније, неопходно је било да се изврши уређење археолошког 

локалитета ради наставка реализације истог. Извршили смо распоређивање земље на 

огољеним странама  локалитета. Затим смо уклонили коровско растиње и остатке коријена 

високих стабала храста и букве са дијела локалитета на којем се планира  
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наставак археолошких истраживања у будућем периоду. На крају смо засијали сјеме траве 

на свим земљаним дјеловима локалитета, како  би се створила зелена површина. 

                   

Уређење археолошког локалитета „Тумбарице“ 

 

Због новонастале ситуације са пандемијом вируса Covid 19, ове године нисмо 

реализовали постављање планинске кућице као инфо пулта на локалитету, затим 

парковског мобилијара (корпе за смеће, столови и клупе за одмор), као и информационих 

табли од Берана до Тумбарица, чије постављање је предвиђено пројектом. Реализација овог 

дијела пројекта, као и штампање брошуре о археолошким истраживањима на Тумбарицама 

2020. године, одложени су за 2021. годину. Иначе, од Министарства финансија Црне Горе 

је одобрен продужетак трајања пројекта за шест мјесеци, због познате ситуације са вирусом 

Covid 19. 

 

3.2 Истраживања на локалитету Самоград 

 

На захтјев Епархије будимљанско-никшићке, као власника добра и планирања 

грађевинских радова на античком локалитету „Самоград“ у селу Пријелози, затражено је од 

Полимског музеја да изврши археолошка истраживања на дјеловима локалитета на којима 

се планирају грађевински радови. 

Истраживања смо спровели у септембру 2020. године, у трајању од 20 радних дана. 

Истражена је површина од 16 квадратних метара у сјеверозападном дијелу дворишта 

(порте) манастирског комплекса Самоград.      

 

     

Истражени простор порте у Самограду 

 



14 
 

У наставку истраживања имали смо за циљ да археолошки истражимо простор на 

југозападном дијелу утврђења, непосредно иза изграђених конака у манастирском 

комплексу. Приликом ових истраживања пронађени су остаци  југо-западног бедема у овом 

утврђењу. Због конфигурације терена, добар дио бедема је временом уништен или је 

склизао низ падину. Архитектонски остаци се одликују у правилно слаганим каменим 

редовима спојеним кречним малтером. Дужина откривених остатака бедема износи 33 м, 

док је ширина сачуваног дијела бедема 1,60 м.     

        

Истражени дио југо-западног бедема у Самограду 

 

3.3 Пројекат ,,Очување културног пејзажа прекограничног подручја Црна Гора - 

Албанија“ 

Водећи апликант на пројекту „Очување културног пејзажа прекограничног подручја 

Црна Гора-Албанија“ је Полимски музеј, а партнер са стране Црне Горе нам је Регионално-

развојна агенција за Бјеласицу, Комове и Проклетије. Партнери из Албаније су Еуро 

Партнерс из Тиране и Регионални савјет Скадра. Вриједност пројекта је 404.582,00 еура, 

учешће донатора је 345,600 еура. Планирани период имплементације је био од 06.04.2018. 

- 06.04.2020. године, али је продужен за 5 мјесеци због ситуације са пандемијом и завршен 

је 06.09.2020. године. Финални извјештај је предат Министарству финансија, од којег 

очекујемо позитиван одговор, тј. потврду о успјешно реализованом пројекту. 

  Општи циљ пројекта је повећање конкурентности туристичког сектора економском 

валоризацијом културног и природног наслеђа, а специфични циљ је очување 

традиционалне архитектуре као значајног дијела културног наслеђа прекограничне 

области. 

  У току 2018. и 2019. године, везано за овај пројекат, обављене су следеће активности: 

  Потписивање уговора са партнерима о међусобним правима и обавезама. 

Представљање пројекта је одржано у Скадру. Потребна опрема и материјал за пројекат су 

набављени путем тендера, као и избор извођача за израду студије традиционалне  

 

архитектуре. Из Министарства финансија смо имали контролу, као и из канцеларије за 

европске пројекте. 
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  Урађена је Студија традиционалне архитектуре на подручју општина: Беране, 

Андријевица, Плав и Гусиње. Дефинисани су традиционални типови кућа везано за овај 

простор, а то су: брвнаре, чакмаре, дубирози, камене куће, куле, као и помоћни објекти: 

млинови, воденице, бунари и сл. Највећа пажња је посвећена катунима, због тога што су 

били веома заступљени и што су карактеристични за територију сјевера Црне Горе. 

           

  Урађене су и препоруке за рестаурацију, санацију и нову градњу на подручју 

општина Беране, Петњица, Плав и Гусиње. Препоруке се односе, прије свега, како да 

убудуће градимо, а да сачувамо елементе традиционалне архитектуте кроз модерни дизајн, 

као и како да обновимо и реконструишемо старе објекте чувајући традицију. 

  Министарство одрживог развоја и туризма је препознало ове публикације као 

корисне у изради планских докумената, нарочито у дијелу смјерница за архитектонско 

обликовање објеката, што нам је доказ да смо израдили документ (Студију и препоруке) 

који ће бити од великог значаја за очување традиционалне архитектуре кроз будућу градњу 

и санацију постојећих објеката. 

 У оквиру овог пројекта реализована је и изложба, на којој су приказане најзначајније 

активности везане за овај пројекат. Представљени су материјали добијени кроз 

истраживања спроведена у зони Полимља, а која су се бавила културном баштином 

осликаном у народном градитељству, као и публикација на тему средњовјековних градова 

Црне Горе, укључујући и градове Полимља. Представљена је и изложба фотографија 

типичних примјера народне архитектуре, као и ликовни радови најмлађих суграђана и како 

они виде нашу културну баштину. 

  У току 2020. године, уређено је у традиционалном стилу 10 домаћинстава у 

општинама обухваћеним пројектом. Ради се о домаћинствима која су регистрована за 

пружање услуга у сеоском туризму, а уједно су то домаћинства која су проглашена за чуваре 

традиције. 

 

У два села, Калудра и Курикуће, урађена су игралишта за дјецу са свим потребним 

садржајима. Реконструисане су воденице – млинови у Доњој Ржаници, Скакавцу и 
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Трешњеву, на којима су извршени потребни радови у зависности од њиховог претходног 

стања. Изведеним радовима млинови су обновљени и стављени у функцију. 

У селу Лубнице уређена је етно кућа, гдје су искориштени остаци грађевине у 

дворишту основне школе и извршени неопходни радови како би кућа добила изглед у 

традиционалном стилу, како споља, тако и унутра. Унутрашњост је опремљена 

традиционалним предметима и намјештајем, који су били карактеристични за сеоска 

домаћинства у овом крају. 

Направљена је културна рута, која обухвата све општине Полимља на које се односи 

пројекат. Културна рута садржи и све објекте обновљене у оквиру пројекта. 

Такође, пројектом је био расписан конкурс, на којем су се тражиле фотографије 

традиционалних сеоских кућа, које су сачуване у традиционалном стилу, без обзира да ли 

су обнављане или не. Награђено је 11 сеоских домаћинстава, а награде су биле по двије 

дрвене клупе и сто. 

Урађен је каталог Моја стара кућа , који представља збирку културног наслеђа. 

Одштампан је у тиражу од 2.000 комада. 

Урађена је брошура Како уредити сеоско домаћинство у традиционалном стилу , у 

тиражу од 200 комада. 

У специјализованом часопису Простор објављено је 6 чланака, везано за 

традиционалну архитектуру Полимља. 

 

 

4. Издавачка и културно-едукативна дјелатност 

 У 2020. години Полимски музеј је био организатор свега неколико изложби и других 

културних дешавања, због познате ситуације са пандемијом. Наведена дешавања су 

пратили израда каталога, плаката и позивница, што је било у значајно мањем обиму него 

ранијих година.  
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5. Инвестиционо одржавање 

 

Полимски музеј и Центар за културу, у сарадњи са општином Беране, у последњих 

неколико година извршили су велики број радова, посебно на згради у којој су смјештени 

музеј и градска библиотека (која припада Центру за културу). У периоду смањене 

активности и рестрикција које је наметнула глобална епидемија вирусом Covid 19 у 2020. 

години и немогућности одржавања уобичајених програма у музеју, трудили смо се да 

пажњу усмјеримо макар на додатна уређивања простора око музеја. Тако су извршени  

 

радови на реконструкцији бочног прилаза градској библиотеци и читаоници ,,Др Радован 

Лалић“. Радови обухватају уређење - облагање степеница од улице, уређење тротоара, 

бочно облагање улаза, као и уређење подеста на улазу библиотеке. Пошто зграду заједно 

користе Полимски музеј и Центар за културу Беране, средства за ове радове су дијелиле 

поменуте институције. Укупна издвојена средства за ове радове износе 5000 €.  

          

У плану је и наставак радова на уређењу тротоара иза зграде, као и уређење 

лапидаријума и ограде. 

Извршено је уређење депоа у приземљу, који се користи за одлагање слика сталне 

поставке галерије, предмета са изложби, озвучења, столица и др. Простор је у потпуности 

прилагођен овим потребама, а уграђене су и металне полице за адекватно смјештање слика. 

Набављено је и 60 столица које ће се користити искључиво за потребе галерије. 

Планирана је и набавка завјеса и стаза за изложбени простор музеја, али то нажалост 

нисмо успјели да урадимо у току прошле године, највише због финансијске немогућности. 

Набавка завјеса и стаза ће бити у плану за ову годину. 
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ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА 

 

Приходи за 2020. годину 
 

Расходи за 2020. годину 

Нето зараде за 2020. годину                                       132.193,42 

Трошкови по основу уговора о дјелу                                           7.610,00 

Трошкови пореза по основу уговора о дјелу                                              517,72 

Трошкови приреза на порез                                                 65,12 

Трошкови накнада члановима управног одбора                                              378,00 

Трошкови одобрене помоћи по захтјеву                                            3.310,00 

Остале накнаде запосленим                                               300,00 

Трошкови за утрошену електричну енергију                                           4.099,21 

Трошкови за воду и комуналне услуге                                            1612,47 

Трошкови телекомуникационих услуга                                              539,02 

Трошкови службених путовања у земљи                                               598,00 

Трошкови канцеларијског материјала                                               736,95 

Трошкови материјала за одржавање хигијене                                               163,46 

Трошкови алата и инвентара                                           1.315,82 

Трошкови штампања                                              373,15 

Трошкови репрезентације у земљи                                              293,40 

Трошкови осигурања радника                                              595,44 

Реконструкција платоа испред зграде музеја                                           2.516,87 

Остали издаци                                           1.023,50 

Трошкови платног промета у земљи                                               294,54 

Отплата дуга из претходног периода                                               842,58 

Пренос на жиро рачун у 2021. годину                                               651,06 

Укупно :                                       160.029,73 

* Обзиром  да су одређена средства заробљена код Атлас банке, а неке обавезе раније уговорене, 

установа је извршила позајмицу новчаних средстава у износу од 15.000 € 

 

 

 Општина Беране                                       158.980,00 

 Пренос средстава из претходне године                                              488,59 

Приходи од услуга стручне помоћи и издавања 

простора 

                                             561,14 

Укупно :                                      160.029,73 
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Неизмирене обавезе за 2020. годину 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде                                           219.904,49 

Обавезе приреза на порез запослених                                              4.565,92 

Обавезе за остале текуће издатке                                            12.453,01 

Укупно :                                           232.357,50 

 

 

Конзервација предмета етнографске збирке - пројекат финансиран од стране 

Министарства културе 

ПРИХОДИ 

Пренесено на рачун из 2019. године 1486,05 

Пасивна камата 0,10 

Укупно : 1486,15 

РАСХОДИ 

Плаћање по уговору о пословној и стручној 

сарадњи 

1464,61 

Трошкови платног промета 21,54 

Укупно : 1486,15 

 

Пројекат ,,Женско стваралаштво Берана“ - финансиран од стране Министарства 

културе Црне Горе  

ПРИХОДИ 

Пренесено на рачун из 2019. године 990,28 

РАСХОДИ 

Трошкови по основу уговора о дјелу 70,00 

Порез по основу уговора о дјелу 4,70 

Прирез по основу уговора о дјелу 0,60 
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Добављачи у земљи 902,97 

Трошкови платног промета у земљи 12,00 

Укупно : 990,28 

 

Очување културног пејзажа Албаније и Црне Горе 

ПРИХОДИ 

Уплата по основу уговора ЦФЦУ/МНЕ/051 

– Министарство финансија 

24.473,30 

Пренесено на рачун из 2019. године 46.313,75 

Пасивна камата 4,49 

Укупно : 70.791,54 

РАСХОДИ 

Трошкови по основу уговора о дјелу 6.733,83 

Прирез на порез по основу уговора о дјелу 58,87 

Порез на основу уговора о дјелу 496,49 

Добављачи у земљи (књиге за изложбу, 

сетови клупа и столова, ревизија 

пројекта...) 

18.025,24 

Трошкови струје, одвоза смећа и телефона 

за потребе ЈУ Полимски музеј Беране 

561,14 

Трошкови платног промета 62,57 

Пренесено у 2021. годину 44.853,40 

Укупно : 70.791,54 
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УПРАВЉАЊЕ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ 

 

Управљање и унутрашње контроле у јавном сектору обухватају поступке управљања 

средствима субјекта, финансијске и друге контроле и унутрашњу ревизију, ради успјешног 

управљања и остваривања пословних циљева субјекта, на транспарентан, правилан, 

економичан, ефикасан и ефективан начин. 

Активности које су у извјештајном периоду спроведене на унапређењу управљања и 

унутрашњих контрола су : 

• Именовано је лице одговорно за координацију активности на спровођењу и 

унапријеђењу управљања и контрола; 

• Именовано је лице за координацију активности на успостављању процеса 

управљања ризицима; 

• Лице за координацију активности на успостављању процеса управљања ризицима је 

у сарадњи са осталим запосленим Установе и ревизорима Службе за унутрашњу 

ревизију Општине Беране идентификовало одређени број ризика који могу угрозити 

остваривање постављених циљева. Идентификовани ризици су процијењени и 

предложене су контролне активности које могу смањити појављивање одређених 

ризика или макар умањити негативне ефекте идентификованих ризика. 

У наредном периоду се планира унапређивање знања и вјештина у овој области како 

би управљање ризицима постало саставни дио управљања Установом. 

Такође, достављамо и Извјештај о активностима унутрашње ревизије у 2020. год. 

 

ПРОЦЕС ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

ЈУ Полимски музеј Беране је сходно члану 2 став 1 обавезник Закона о јавним 

набавкама (,,Сл.лист ЦГ“ бр. 074/19 од  30.12.2019). 

ЈУ Полимски музеј Беране је сачинио План јавних набавки у року који је дефинисан 

Законом о јавним набавкама и исти је објављен на порталу јавних набавки. Савјет установе 

је да Сагласност на предложени план. Према усвојеном Плану  јавних набавки , укупна 

процијењена вриједност робе, услуга и радова износила је 19.390,00 еура са ПДВ-ом. 

ЈУ Полимски музеј Беране је јавне набавке спроводила у складу са важећим Законом 

и подзаконским актима. Нови Закон о јавним набавкама ступио је на снагу 07.07.2020. 

године а до тада је установа сачинила и примјењивала и правилнике о садржају аката и 

образаца за спровођење хитних набавки и набавки мале вриједности.  
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Поменути акти су усвојени од стране Савјета , достављени Управи за јавне набавке и 

објављени на сајту установе. Ступањем на снагу новог Закона о јавним набавкама , установа 

примјењује Правилник о начину спровођења једноставних набавки (,,Сл.лист Црне Горе“ , 

бр. 061/20 од 24.06.2020, 065/20 од 03.07.2020, 071/20 од 16.07.2020 , 074/20 од 23.07.2020, 

102/20 од 17.10.2020 ).  

У току 2020. године , ЈУ Полимски музеј Беране је спроводила поступке 

једноставних набавки и то за набавке процијењене вриједности на годишњем нивоу до 

5.000,00 еура директним избором предмета набавке одређеног понуђача уз прихватање 

предрачуна/профактуре , фискалног рачуна или уговора у зависности од врсте предмета 

набавке.  

Преглед спроведених набавки по Плану 

  

Редни 

број 

 

Назив планиране набавке 

 

   Реализовано 

         ДА/НЕ 

 

          Износ 

 

Назив поступка 

набавке 

 

1. 

 

 

Канцеларијски материјал 

 

ДА 

 

700,00 

Набавка мале 

вриједности 

 

2. 

 

 

 

Средства за хигијену 

 

ДА 

 

350,00 

Набавка мале 

вриједности 

 
3. 

 

 
Стазе за изложбени простор 

 
НЕ 

 
800,00 

Набавка мале 
вриједности 

 

4. 

 

 

Компјутерска опрема 

 

ДА 

 

300,00 

Набавка мале 

вриједности 

 

5. 

 

 

Пиће и прехрамбени производи 

 

ДА 

 

500,00 

Набавка мале 

вриједности 

 

6. 

 

Канцеларијске столице 

 

ДА 

 

1.400,00 

 

Набавка мале 

вриједности 

 

 

У току 2020. године нису  реализоване следеће набавке: стазе за изложбени простор,  

клима уређаји, опрема и алати за конзерваторску радионицу, хемикалије за конзерваторску 

радионицу. Разлог због којег поменуте набавке нису реализоване је пандемија КОВИД-19, 

која је утицала на рад установе. 

Вриједности преосталих набавки су се кретале у границама планираног. 
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ОЦЈЕНА СТАЊА И ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 

 

 

Реализација програма у 2020. години је била специфична због ситуације на светском 

нивоу, гдје је због пандемије вируса Covid 19 рад био ограничен, а у појединим дјеловима 

године и стопиран. Све то је утицало и на немогућност реализације свих планираних 

активности. 

Спровођење активности предвиђених планом за 2021. годину ће такође увелико 

зависити од ситуације са вирусом Covid 19. Ипак, уз поштовање свих мјера и у складу са 

ситуацијом, покушаћемо да предузмемо све могуће радње како би дошло до реализације 

што већег броја дјелатности у оквиру рада музеја.   

 

ПРОГРАМСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 

ЈУ ,,Полимски музеј“ Беране и убудуће намјерава да настави са квалитетним радом  

и активним учешћем у културном животу града. Један од приоритета музеја је 

конзервирање што већег броја музејских предмета, као и обезбјеђивање адекватног 

смјештаја за исте. 

Ревизија музејских предмета је такође веома битна да би схватили право стање 

ствари, тачан број и степен очуваности предмета, што ће водити даљим активностима 

везаним за њихов третман.  

Када је у питању галеријска дјелатност, наставићемо са представљањем што 

квалитетнијих програма. Такође, у плану је и формирање Савјета галерије, који ће бити 

састављен од стручњака из области умјетности и културе и чији ће задатак бити одабир 

програма и манифестација и чија ће стручност унаприједити ову дјелатност. 

Што се тиче археолошких истраживања, сматрамо да је прошле године био оштећен 

за средства које опредељује Министарство културе Црне Горе. Надамо се да ове године то 

неће бити случај и да ће музеј поново добити значајна средства за реализацију многобројних 

пројеката на које је конкурисао, јер је у свим претходним годинама имао много успјеха и 

квалитетно реализовао започете пројекте. 

Код инвестиционог одржавања, приоритет у наредном периоду биће уређење 

изложбеног простора сталне музејске поставке, као и додатно опремање канцеларијског 

простора. 

 

 

Дугорочна пројекција развоја 

 

- Конзервација оштећених предмета из збирки Полимског музеја 

- Адекватан смјештај свих музејских предмета 

- Набавка музејских витрина за изложбени простор 

- Замјена столарије на цјелокупној згради у којој је смјештен Полимски музеј 
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