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УВОД 

 

 Програмом рада утврђују се послови и задаци Полимског музеја, који ће се 

обављати у 2021. години, као и правни основ за обављање појединих послова, начин 

остваривања сарадње са другим установама, организацијама и органима, број и 

структура запослених који ће обављати планиране послове. 

  Циљ доношења Програма рада је утврђивање врсте, обима, садржине и квалитета 

услуга из дјелокруга рада ЈУ Полимски музеј, ради стицања средстава која чине приход 

ове Установе и планског извршавања утврђених задатака и послова. 

 Дјелокруг и надлежности радова за обављање планираних послова произилазе из 

Закона о култури (,,Сл. Лист ЦГʻʻ, бр. 49/08, 16/11, 40/11 и 38/12), Закона о музејској 

дјелатности (,,Сл. лист ЦГʻʻ, бр. 49/10 и 40/11), Закона о заштити културних добара (,,Сл. 

лист ЦГʻʻ бр.49/10 , 40/11 , 44/17 и 18/19), Закона о спомен-обележјима (,,Сл. лист ЦГʻʻ, 

бр. 49/08, 40/11, 2/2017) и одговарајућих законских аката, Одлуке о организовању 

Полимског музеја у Јавну Установу (Општинске Одлуке бр. 02-030-50 од 27.02.2009.). 

 Програм је припремљен на основу Правилника о начину припреме и достављања 

материјала предсједнику Општине, бр. 01-031-1823 од 16.06.2014. 

 Полимски музеј је непрофитна организација, која је основана за обављање 

дјелатности културе. Поред дјелатности културе, може обављати и другу дјелатност која 

је од значаја за остваривање дјелатности за коју је основан. Дјелокруг рада 

организационих јединица Полимског музеја и начин вршења конкретних послова уређује 

се ближе Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста са 

описом послова, а у складу са Статутом. 

 Програмом рада за 2021. годину настојаћемо да по дјелатностима укажемо на 

циљеве, правце и приоритете Установе. 

      Јавна установа Полимски музеј у Беранама у оквиру свог дјелокруга рада 

обједињује дјелатности од посебног јавног интереса: 

- музејску,  

- галеријску,  

- заштиту и истраживање културних добара, 

- инвестиционо одржавање, 

- издавачку и културно-едукативну дјелатност 
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ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 

I   Музејска дјелатност 

  

 Обављајући музејску дјелатност, Полимски музеј ствара повољне услове да 

покретна и непокретна културна добра, као дио националне и опште људске културне 

баштине, буду сачувана и служе задовољавању културних, научних и образовних 

потреба друштва. Музејска дјелатност је од јавног интереса који се остварује:  

- Истраживањем, прикупљањем и проучавањем музејског материјала 

- Организовањем сталних и повремених изложби 

- Обавјештењем јавности о раду музеја 

- Објављивањем података о музејском материјалу и музејској документацији 

 У складу са оствареним програмским активностима, реализованим током 2020. 

године, приоритет у основној дјелатности је завршетак ревизије музејских предмета. 

Ревизија музејских предмета у ЈУ Полимски музеј Беране је започета у децембру 2019. 

године са планом да се заврши у јуну 2020. године. Међутим, због прекида рада 

условљеног пандемијом и ограничене могућности рада у тимовима, она није завршена, 

па ће се завршити у току 2021. године. Предлог за покретање ревизије иницирало је  

Министарство културе Црне Горе, као што је већ урађено у неколико музеја у држави. 

Електронска евиденција музејских предмета се редовно ажурира, али се ревизијом добија 

тачно и прецизно стање за све постојеће збирке. Приликом ревизије музејских предмета 

руководићемо се искуством других музеја и препорукама добијеним од стране 

Министарства културе Црне Горе. Након усвојеног извјештаја ревизије, у плану је 

формирање Комисије за отпис музејског материјала. 

 Валоризација покретних и непокретних културних добара ће такође бити један од 

приоритета у 2021. години. Кроз ревалоризацију су као културна добра проглашени 

покретни и непокретни споменици културе, који су регистровани до 1962.- 63. године. 

Валоризацијом треба обухватити све касније регистроване покретне и непокретне 

споменике културе. Предлоге за валоризацију непокретних споменика културе поново 

ћемо упутити  Управи за заштиту споменика културе Црне Горе и од истих чекати 

одговоре како би почели израду Елабората. Самим тим, ови споменици би били 

проглашени за културно добро Црне Горе.  

 Настојаћемо да интензивирамо сарадњу са другим музејима из Црне Горе и шире, 

ради реализације заједничких пројеката. 

 Усавршавање кадрова, стручних лица у музеју, као и унапређивање музејске 

дјелатности, биће још један од аспеката којем ћемо посветити пажњу.  
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 ЈУ Полимски музеј је 2015. године донијела План и програм откупа музејских 

предмета за период 2015-2019. С обзиром да тај План више није важећи, ове године ћемо 

приступити изради новог петогодишњег Плана и програма за откуп музејских предмета. 

План и програм откупа музејских предмета садржи податке о томе које збирке и којим 

предметима треба допунити, шта су приоритети при откупу, територију са које се врши 

откуп музејских предмета, као и вријеме, тј. планира се редослед збирки које ће се 

допунити откупом за период од наредних пет година. 

 Ове године смо аплицирали код Министарства културе Црне Горе, тражећи 

средства за откуп музејских предмета. Резултати конкурса још увијек нису објављени, 

док су одређена средства од општине Беране буџетом обезбијеђена. По узору на 

Етнографски музеј Црне Горе, планирамо израду реплика народних ношњи, за ову 

годину црногорске мушке и женске ношње, а касније и свих осталих које се налазе у 

сталној поставци и које представљају народе које живе на територији коју покрива 

Полимски музеј Беране. 

 Конзервација предмета покретне културне баштине је још један од приоритета 

Установе. За ову годину смо обезбиједили одређена средства од општине Беране, док од 

Министарства културе чекамо резултате конкурса – Програм заштите и очувања за 

2021. годину, на који смо аплицирали. Приоритет за конзервацију биће предмети од 

текстила, који су највише угрожени и подложни пропадању. Покушаћемо да 

конзервирамо што већи број предмета из различитих збирки, као и материјал са терена, 

уколико се буду реализовали пројекти археолошких истраживања. 

 Средства за конзервацију и рестаурацију умјетничких слика Миомира - Миша 

Поповића, предвидјели смо буџетом општине Беране. Одређени број слика из легата 

Миомира-Миша Поповића смо конзервирали  2018. године, док је 2020. извршена 

рестаурација-конзервација и рамљење 21 слике. Ове године планирамо рестаураторско-

конзерваторски третман за још отприлике 20 слика, које су одвојене као друга категорија 

по степену оштећења. Због великог броја слика које се налазе у склопу легата потребно 

је сваке године конзервирати и урамити одређени број, како би овај легат сачували од 

могућег пропадања, јер се и даље неке слике налазе у лошем стању. Тачније, оне су и 

примљене у музеј  са одређеним оштећењима и углавном без рамова.  

 У оквиру музејске дјелатности за 2021. годину, планирамо  изложбу са 

резултатима и покретним налазима са најновијих истраживања које је радио Полимски 

музеј Беране, као и гостовања са овом изложбом. 

 

1.  Археолошка истраживања Полимског музеја 

 Изложба којом би кустоси Полимског музеја представили резултате истраживања 

која су рађена у протеклих неколико година. Изложба би садржала фотографије са терена 

гдје су спроведена археолошка истраживања и конзерваторске мјере. На изложби би 

били представљени и материјални налази са одређеног броја локалитета, са резултатима 

до којих смо дошли након истраживања. За изложбу ће бити урађен и каталог. 
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Реализација изложбе је планирана да буде у оквиру манифестације „Ноћ музеја“. После 

представљања ове изложбе код нас, договорено је гостовање са истом у Пљевљима, у 

периоду јун-јул 2021. године. 

 

2. Изложба грађевина традиционалне архитектуре Берана 

 

 Стручни тим Полимског музеја има у плану да на основу документације коју 

посједује, као и обиласком терена, региструје грађевине и остатке грађевина које су од 

важности за град (куле, куће и објекте са историјским значајем, куће познатих Беранаца 

и сл.), укаже на стање у којем се налазе и предложи мјере за њихово очување. Обрадом 

података ће се прецизирати период и тема која ће бити обухваћена. Изложбу ће пратити 

каталог који ће бити доступан и широј јавности. 

 

 

II  Галеријска дјелатност 

 

 У саставу Полимског музеја налази се и галерија. Циљ галеријске дјелатности 

музеја је промоција културе и умјетности, као и умјетника, како локалних, тако и из 

земље и региона, и на тај начин обогаћивање културне понуде града и културно уздизање 

и оплемењивање становништва. То се остварује организовањем изложби, концерата, 

промоција и сличних културних манифестација. Дакле, у галерији се одвијају догађаји 

чији је организатор Полимски музеј, али галеријски простор се такође издаје 

заинтересованим лицима и институцијама, уколико дешавања задовољавају одређене 

критеријуме. 

За ову годину планирамо промоције ликовних и других стваралаца са простора 

наше општине и шире. У том циљу предвидјели смо неколико изложби умјетничких 

дјела у организацији Полимског музеја, а могуће је да ће их бити и више, уколико у току 

године дође до понуда вриједних пажње. Полимски музеј, преко галеријске дјелатности 

жели да подржи и промовише стваралаштво, као и до сада, како академских сликара и 

умјетника, тако и оних који се умјетношћу баве аматерски и из хобија, наравно у 

зависности од ситуације и мјера због пандемије корона вируса. 

 Иако Полимски музеј има у оквиру установе комисију која доноси одлуке о 

избору програма који ће бити представљени у галерији, планирамо да од ове године 

формирамо Савјет галерије који би био формиран од признатих и познатих умјетника и 

ствараоца из нашег града. Формирањем Савјета би и галерија добила на значају, а и 

одабир програма које би приказивала би био стручнији и, самим тим, квалитетнији. 
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1. Изложба рестаурираних слика из легата Миомира Миша Поповића 

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 ком 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, конзервирана је 21 слика са 

највећим оштећењима. Ради се о 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. 

Изложба је планирана за почетак марта, а те слике ће уједно бити дио сталне 

музејске поставке. 

 

2. Самостална изложба слика Мире Гарчевић Вујановић ,,Ко се боји боје још...“ 

Мира Гарчевић Вујановић је рођена у Беранама 06.12.1979. године. Дипломирала 

је на Факултету ликовних умјетности на Цетињу, одсјек сликарство 2002. године и члан 

је Удружења ликовних умјетника Црне Горе. Имала је неколико самосталних изложби у 

Црној Гори, а учествовала је и на мноштву групних изложби у земљи и региону, као и на 

сликарским колонијама и радионицама. 

Планирано је да се ова изложба одржи у оквиру манифестације ,,Беранско 

културно љето“, а треба рећи да је одржавање изложбе било планирано и за прошлу 

годину, али да је због познате ситуације са вирусом Covid 19 она морала бити одложена. 

Тада су урађене припремне активности, а одштампан је и каталог за ову изложбу. 

 

3. Презентација монографије ,,Манастир Шудикова у Будимљи“, аутора 

Марка и Данице Поповић 

Монографија манастира Шудикова је плод опсежног и дугогодишњег рада 

познатих научника, Данице и Марка Поповића, и њихово је животно дјело. Рађено је уз 

велику помоћ и сарадњу Полимског музеја Беране. 

Ова монографија је почела да се склапа у контексту њиховог проучавања 

пештерног монаштва манастира лимске долине. У монографији је зато обухваћен и 

детаљан опис археолошког истраживања манастира Урошевица и испосница манастира 

Ђурђеви Ступови. Тако је по први пут обухваћено цијело пештерно монаштво светиња у 

долини Лима. Ова вриједна монографија прати ток откопавања и проучавања остатака 

манастира Шудикова, описује предхришћанске и ранохришћанске споменике, 

Шудиковски квадар и избински крш. Монографија је рађена с пажњом и љубављу према 
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светињама лимске долине и ставља манастир Шудикова на мјесто и контекст који му 

припада у нашој црквеној и националној историји. 

На презентацији ће говорити истакнуте личности, везане за ову тематику, као што 

су: ауторка Даница Поповић, Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки, господин Јоаникије, археолог Предраг Лутовац, проф. др Ирена Шпадијер, др 

Светлана Пејић, као и докторанд Милена Давидовић, у својству коаутора. 

Одржавање презентације је планирано у оквиру манифестације ,,Беранско 

културно љето“ . 

 

4. Колективна изложба слика аутора Жељка Нововића, Горана Ракочевића и 

Слободана Димитријевића  

 

 Изложба је планирана за април. Аутори изложбе ће се представити својим 

најновијим радовима, а поставку ће чинити око 40 умјетничких слика. Ради се о 

умјетницима који не спадају у академске, већ аматерске сликаре, али са врло 

интересантним радовима. 

Изложба је, такође, била планирана за прошлу годину, али је одложена због 

пандемије. 

 

 

5. ,,Дани руске културе“ у Беранама 

Манифестација ,,Дани руске културе“ се већ неколико година одржава у 

Беранама, са жељом да постане традиционална. Манифестација је посвећена 

пријатељству, љубави и братским односима двије пријатељске земље, с циљем да 

подсјети на наше заједничке историјске, културне и духовне везе. 

Одржавање манифестације је планирано за новембар. 

 

6. Програми за традиционалну манифестацију „Беранско културно љето“  

 

Додатне програме још увијек нисмо прецизирали. О томе ће се одлучивати на 

састанку организатора манифестације у априлу. 

 

 

 

 

III  Заштита споменика културе 
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Дјелатност заштите споменика културе се остварује кроз: 

- Археолошка и конзерваторска истраживања 

- Израда конзерваторских пројеката и спровођење конзерваторских мјера на 

покретним и непокретним културним добрима 

- Израда студија заштите 

Код Министарства културе Црне Горе, кроз ,,Програм заштите и очувања 

културних добара за 2021. годину“, аплицирали смо за пројекте археолошких и 

конзерваторских истраживања у неколико општина, које ћемо навести у даљем тексту. 

Резултате са овог конкурса очекујемо у марту 2021. године, након усвајања буџета 

Владе Црне Горе.  

 

ОПШТИНА БЕРАНЕ 

1. Израда пројекта урбанистичко-архитектонског решења уређења спомен 

комплекса Јасиковац у Беранама 

 Министарство културе Црне Горе је кроз пражњење трезора децембра 2019. 

године општини Беране уплатило средства од 20.000 еура за израду овог пројекта, док ће 

остатак средстава потребан за израду овог пројекта обезбиједити општина Беране. Са 

обезбијеђеним средствима прије свега планирамо израду пројекта који би обухватио 

укупно уређење и спомен комплекса и парковске површине на Јасиковцу. У току је 

израда конзерваторског пројекта спомен комплекса на Јасиковцу који ради Полимски 

музеј, а који је услов за израду главног пројекта. 

  

2. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског 

пројекта и примјена конзерваторских мјера на архитектонским остацима 

конака у манастирском комплексу Ђурђеви Ступови код Берана 

Кроз ова истраживања планира се археолошко истраживање остатака западних 

конака Ђурђевих Ступова, које ћемо након археолошких истраживања и конзервирати. 

 

3. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског 

пројекта и спровођење конзерваторских мјера на античком утврђењу 

Тумбарице код Берана 

 

 

ОПШТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ 



 

8 
 

1. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског 

пројекта и спровођење конзерваторских мјера на архитектонским остацима 

базилике и помоћних објеката на локалитету у Муслићима код Бијелог Поља 

2. Систематска археолошка истраживања ,,Виле Рустике“ у Бистрици код 

Бијелог Поља, III фаза 

3. Систематска археолошка истраживања неолитског насеља на локалитету 

,,Трње“ у селу Биједићи, општина Бијело Поље 

4. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског 

пројекта и спровођење конзерваторских мјера и едукација и доедукација 

стручнох кадра на локалитету Самоград, V фаза 

 

 

ОПШТИНА ПЕТЊИЦА 

 

1. Систематска археолошка истраживања праисторијског насеља на Торинама 

у селу Радманце, општина Петњица, III фаза 

2. Археолошка и конзерваторска истраживања и спровођење конзерваторских 

мјера на античком утврђењу изнад Шаботића, Туцање – општина Петњица 

 

 

 

- ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ЕУ ФОНДОВА - 

 

,,Проширење сарадње- Од хришћанских старина до унапређења туризма“ 

 

Пројекат, под називом ,,Проширење сарадње- Од хришћанских старина до 

унапређења туризма“, је одобрен кроз позив Црна Гора – Албанија, а предвиђено је да 

траје 36 мјесеци, међутим пројекат је због ситуације са пандемијом продужен за 6 

мјесеци, тако да ће се активности на овом пројекту наставити до новембра ове године. 

На овом пројекту Полимски музеј је партнер, а носилац пројекта је Епархија 

будимљанско- никшићка. Партнери из Албаније су Универзитет у Тирани и НВО сектор. 

За реализацију овог пројекта предвиђен је износ од 450.000,00 хиљада еура, за обје 

стране. Овај пројекат предвиђа истраживања на локалитету Тумбарице (село Доња 

Ржаница), а ради се о античком утврђењу из IV-V вијека новe eрe.  

 Кроз досадашњу реализацију пројекта, извршена су археолошка истраживања и 

спроведене конзерваторске мјере на архитектонским остацима, као и низ других 

активности. 

 Ове године се планира уређење самог локалитета, што подразумијева: 

асфалтирање пута у дужини од 300 метара, како би се омогућио адекватан прилаз 
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локалитету; изградња туристичког пулта; уређење ходних стаза, као и самог терена; 

постављање корпи за смеће и клупа; конзервација покретних предмета пронађених на 

терену приликом истраживања и израда публикација и студија везаних за пројекат. 

  

 

IV  Инвестиционо одржавање објекта 

  

Циљ ове дјелатности је препознавање недостатака и, њиховим отклањањем, 

стварање услова за несметан рад музеја и очување музејских збирки и предмета, као и 

услова за рад запослених. 

У оквиру инвестиционог одржавања објекта предвиђене су следеће активности: 

1. Набавка завјеса за изложбени простор музеја 

2. Набавка стаза за изложбени простор музеја 

3. Уређење кухиње и тоалета на другом спрату музеја, као и замјена врата од 

канцеларија и тоалета на истом спрату 

Кроз Програм заштите и очувања културних добара за 2021. годину, аплицирали 

смо код Министарства културе Црне Горе за набавку и уградњу ПВЦ столарије за зграду 

музеја, гдје би у финансирању учествовала и општина Беране. Такође, аплицирали смо 

за набавку нумизматичких фиокара, као и витрина за смјештај музејских предмета. 

Резултате овог конкурса очекујемо у марту. 

 

    

V  Издавачка и културно-едукативна  дјелатност 

 

 Циљ издавачке дјелатности је промоција културе, стваралаштва и умјетности 

уопште,  док се кроз културно-едукативну дјелатност врши упознавање посјетилаца и 

корисника са различитим културним садржајима који се одржавају у музеју. 

У 2021. години биће рађени и каталози који ће пратити изложбе чији је 

организатор Полимски музеј Беране. Такође, за 2021. годину смо предвидјели и 

штампање документације везане за археолошка истраживања и резултате до којих се 

дошло њиховом реализацијом. У плану је и израда публикација за одређене локалитете 

гдје су извршена археолошка и конзерваторска истраживања. 

ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА ПОЈЕДИНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
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Музејска дјелатност 

1. Ревизија музејских предмета, рок – новембар 

2. Валоризација покретне и непокретне културне баштине, рок – до краја године 

3. Доношење Плана и програма откупа музејских предмета, рок – април 

4. Конзервација предмета покретне културне баштине, рок- новембар 

5. Рестаурација и рамљење умјетничких слика из легата Миомира Миша Поповића, 

рок – децембар 

6. Изложба са најновијих археолошких истраживања, рок – мај 

7. Изложба традиционалне архитектуре Берана, рок - октобар 

 

Галеријска дјелатност 

1. Изложба слика из легата Миомира Миша Поповића, рок - март 

2. Самостална изложба слика Мире Гарчевић Вујановић ,,Ко се боји боје још...“, рок 

– јун 

3. Презентација монографије манастира Шудикова у Будмљи, рок – октобар 

4. Колективна изложба слика аутора Жељка Нововића, Горана Ракочевића и    

Слободана Димитријевића, рок – август 

5. Дани руске културе, рок – новембар 

6. Програми у оквиру манифестације ,,Беранско културно љето“, рок – јун/јул 

 

Заштита споменика културе 

1. Израда пројекта урбанистичко-архитектонског решења уређења спомен 

комплекса Јасиковац у Беранама, рок - август 

2. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског пројекта и 

примјена конзерваторских мјера на архитектонским остацима конака у 

манастирском комплексу Ђурђеви Ступови код Берана, рок – април 

3. Археолошка и конзерваторска истраживања, израда конзерваторског пројекта и 

спровођење конзерваторских мјера на античком утврђењу Тумбарице код Берана, 

рок: април  
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052                       JU POLIMSKI MUZEJ BERANE  

  411 Bruto zarade i doprinosi      226.000,00 

 0820 4111 Neto plate  

 0820 4112 Porez na zarade  

 0820 4113 Doprinosi na teret zaposlenog  

 0820 4114 Doprinosi na teret poslodavca  

  4115 Opštinski prirez  

  412 Ostala lična primanja  3.000,00 
 0820 4127 Ostale naknade   3.000,00 

  413 Rashodi za materijal     5.500,00 

 0820 4131 Administrativni materijal   700,00 

 0435 4134 Rashodi za energiju     4.500,00 

       4135 Ostali rashodi      300,00 

  414 Rashodi za usluge 2.500,00 
 0820 4141 Službena putovanja     700,00 

  4142 Reprezentacija     600,00 

 0820 4143 Komunikacione usluge     500,00 

 0820 4149 Ostale usluge          700,00 

  415 Rashodi za tekuće održavanje    700,00 
 0820 4153 Tekuće održavanje opreme     700,00 

  419 Ostali izdaci 4.100,00 
  4194 Usluge osiguranja  1.300,00 

 0820 4196 Komunalne usluge  1.800,00 

     419.. Ostalo     1.000,00 

  431 Transferi intitucijama kulture   7.500,00 
 0820    431321 Beransko kulturno ljeto    1.500,00 

 0820    431322 Noć muzeja 1.000,00 

 0820    431323 Tematske izlozbe 2.500,00 

      431324 Ostali transferi za kulturu     2.500,00 

  441 Kapitalni izdaci 424.500,00 
  4412 Izdaci za infrastrukturu    13.000,00 

 0411 4415 Izdaci za opremu      1.500,00 

 0620 4416 Investiciono održavanje      10.000,00 

  4419 Arheološka i konzervatorska  istraživanja    80.000,00 

  441.. Uređenje memorijalnog kompleksa na 

Jasikovcu 

  120.000,00 

  441..   Evropski projekat   200.000,00 

  463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 203.000,00 

 0820 4631 Otplata obaveza iz prethodnog perioda   203.000,00 

                     UKUPNO    876.800,00 
 




	сцан -Програм рада за 2021. год.
	Finansijski plan budžeta za 2021. god
	scan - obrazloženje

