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МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ ''БОР'' У БОРУ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2021. 

     
 

1. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УТВРЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Основна делатност 

 

 Музеј рударства и металургије ''Бор'' обавља утврђене активности у складу са 

законом и донетим планом рада у оквиру делатности заштите покретних културних добара 

- уметничко – историјских дела у оквиру утврђеног система заштите и коришћења 

културних добара. 

За обављање основне делатности класификује се под шифром 91.02 назив: 

делатност музеја, галерија и збирки (чланови 10. и 11. Статута Музеја рударства и 

металургије ''Бор'' у Бору бр. 602 од 18.10.2017.) 

 Музеј прикупља, чува, обрађује, систематизује, истражује, презентује и документује 

уметничко-историјска дела, односно културна добра у складу са надлежношћу утврђеној 

на основу закона. Заштита покретних културних добара  обавља се путем истраживања, 

прикупљања, евидентирања, чувања, стручне обраде и презентације предмета од значаја за 

музејске збирке: Археолошку, Етнолошку, Уметничку, Историјску и Збирку техничке 

баштине. У Музеју се штити  документарна штампана и фотографска грађа и обавља 

конзерваторска и рестаураторска заштита музеалија.   

Музеј представља битан сегмент у формирању опште позитивне слике о Бору и 

околини. Концепцијом савремене сталне поставке по музеолошким стандардима створили 

би се повољни услови за развој туристичке понуде, културног живота и едукацију 

посетилаца  и становника Бора.  

 

 

 



 

Допунска делатност 

 

Поред основне делатности музеј обавља и друге делатности у циљу бољег 

остваривања основне делатности ради које је  основан (члан 12. Статута Музеја рударства 

и металургије ''Бор'' у Бору, бр. 602 од 18.10.2017.) 

 

 

2. ОБИМ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

        

Обим услуга 

 

 Музеј рударства и металургије као специјализовани музеј комплексног типа 

посвећен је заштити, изучавању, интерпретацији и промоцији мултикултурног наслеђа 

града Бора од праисторије до савременог доба кроз збирке музеја. Музеј у складу са 

законом и препорукама  Министарства културе и информисања Републике Србије донело 

је Процедуре са примерима за издавање Решења о утврђивању својства културних добара 

за музејске предмете, које се односе за све Музеје у Републици Србији. 

 Након доношења Решења о утврђивању својства културног добра по процедури, 

прибављени предмети биће унети у Улазну књигу. 

 

             Путем откупа и поклона Етнолошка збирка је приновљена са  76 предмета, 

откупљено је  4 и поклоњено 72 предмета. 

  У циљу обогаћивања Уметничке збирке новим аквизицијама, збиркa је увећана за 

три уметничка рада откупљених са самосталне изложбе Марине Милев из Бора. 

Откупљена су три дела : 

1. Изгубљено краљевство полиптих, комбинована техника, 270 x 140 цм 

2. Диктатура, комбинована техника, 70 x 50 цм 

3. Покушај да будеш свестан, комбинована техника, 28 x 37 цм 

 

 Предмети су стручно обрађени и инвентарисани у инвентарним књигама и 

инвентарним картонима по збиркама. Укупно је у Улазну књигу Музеја уведен 11420 

предмет на коме је утврђено својство културног добра. 

 Програмска делатност и поред ограничених финансијских средстава  реализује се  

презентацијом својих сталних поставки, приређивањем разноврсних повремених 

тематских изложби, промоцијама, организацијом музејских радионица за децу 

предшколског и школског узраста, манифестацијама за децу и одрасле као и филмским 

фестивалима из археологије и етнологије. 

Постављена је и привремена стална (основна) поставка ''Историја рударства и металургије 

од праисторије до савременог доба'' и ''Духовна и материјална култура Влаха околине 

Бора''.  

           Стална поставка ''Брестовачка бања у време кнеза Милоша'' у Конаку кнеза Милоша 

у Брестовачкој бањи отворена је за посетиоце сезонски од 1. маја до 31. септембра, као и за 

најављене групе ван сезоне. 



            Стална поставка Уметничка колонија ''Бакар'' је у галерији ''Бакар'', и може се 

разгледати радним данима од 8-15 сати. 

 

             Изложбе приређене у Галерији Музеја : 

 

 Због пандемије COVID-19 у 2020. години нису реализовани сви планом предвиђени 

програми. Гостујуће изложбе Музеја науке и технике  изложба Чувари времена - 

заборављено индустријско наслеђе, Музеја града Новог Сада - ,,Украс мушког лица – 

брк’’, ауторке Иване Јовановић Гудурић, Завода за заштиту споменика културе Ниш – 

„Народно градитељско наслеђе на простору Бујановац и Прешево“, Љубише 

Миленковића – скулптуре у бронзи, одложене су за 2021.годину. Нажалост, 

рестриктивне мере због епидемиолошке ситуације и измењених планова аутора 

онемогућили су нас  да ове планиране изложбене активности у целости спроведемо. 

Традиционални Дечији ликовни атеље и Дечији ликовни салон, музејске 

манифестације које се одржавају сваке године у сарадњи са борским основним 

школама, морале су да се откажу.  

У Музеју рударства и металургије током јануара, до краја фебруара 2021. године 

трајала је изложба Тендер из Уметничке збирке Музеја. Изложба је отворена 15. 

децембра 2020. године поводом Дана Музеја рударства и металургије. 

25. фебруара 2021. године, отворена је самостална изложба скулптура академског 

вајара Недима Хаџиахметовића из Неготина. На изложби је представљено 11 скулптура 

у дрвету и металу, из циклуса Дневник пробног пилота – Пегаз почетник. Изложба је 

трајала до 7. марта 2021. године и могла је да се разгледа појединачно, у складу са 

званичним препорукама везаним за сузбијање вируса корона. 

8. марта 2021. године, отворена је изложба  Додир свиле ауторке Марије Јоновић. На 

иложба су презентоване 22 ручно осликане, уникатне мараме и 18 икона на природној 

свили. Изложбу је могла да се разгледа појединачно, у складу са епидемиолошким 

мерама, до 31. марта 2021. године. 

11. марта 2021. године Музеј рударства и металургије посетили су чланови ауторског 

тима пројекта Осми километар, као и комесар изложбе, представник Министарства 

културе и информисања. 

Треба напоменути да је у првом тромесечју 2021. године Музеј рударства и 

металургије имао осетно смањену посећеност због увођења рестриктивних мера 

проузрокованих пандемијом. У складу са прописаном ванредном ситуацијом Музеј је 

био затворен за посетиоце, а музејски садржаји пласирани су публици путем 

друштвених мрежа.  

20. априла 2021. године, у Музеју рударства и металургије отворена је изложба 

Хартије од вредности у Југославији (20. век). Изложба приказује старе новчанице, 

акције, менице, зајмове, бонове и слично, издате у некадашњој држави Југославији 

током 20. века. Колекционар и аутор изложбе Драган Николић, кустос историчар 

уметности. Изложба је трајала до 10. маја 2021. године. 

11. маја 2021. у галерији Музеја отворен је 16. мајски ликовни Салон, Удружење ''Ване 

Живадиновић Бор''. Изложба је трајала до 7. јуна 2021. године. Посете су реализоване 

уз поштовање прописаних епидемиолошких мера. 



 

8. јуна 2021. године отворена је самостална изложба слика Портрети аутора Ратка 

Јанковића. Изложба је трајала до 25. јуна 2021. године. 

У Музеју рударства и металургије, 30. јуна 2021. године отворена је археолошка 

изложба Бор и околина у бронзано и гвоздено доба у светлу новијих истраживања, 

На изложби су презентовани, уз пратећи штампани материјал (тестуалне легенде и 

каталог), археолошки предмети из праисторијске збирке који потичу са најновијих 

археолошких истраживања локалитета који потичу из бронзаног и гвозденог доба на 

територији Бора и околине. Циљ изложбе је презентација културног наслеђа, односно 

промоција најновијих резултата на пољу истраживања праисторије шире околине Бора. 

Аутор изложбе је археолог и виши кустос Музеја, Игор Јовановић. Изложба, Бор и 

околина у бронзано и гвоздено доба у светлу новијих истраживања била је отворена до 

краја септембра 2021. године.  

7. јула 2021. Музеј рударства и металургије посетила је званична делегација града 

Кикинде. Поред разгледања сталне поставке Развој рударства и металургије од 

праисторије до савременог доба, гости су изразили жеље и наде за успостављањем 

културне сарадње наших градова и евоцирали успомене о Омладинским радним 

акцијама у Бору и Кикинди. У оквиру посете иста делегација посетил је и Конак кнеза 

Милоша у Брестовачкој Бањи. 

04. октобра 2021. године, у Музеју рударства и металургије приређена је промоција 

Зборника Музеја рударства и металургије Бор, књига 19/21. 

У Зборнику су објављени стручни радови из области: археологије, етнологије, историје 

уметности, дигитализације, односа с јавношћу и изложбене делатности музеја. 

У Музеју рударства и металургије 21. октобра је отворена 28. октобарска изложба 

Удружења ликовних уметника "Ване Живадиновић Бор". Изложба је трајала до 06. 

новембра 2021. године. 

26. октобра 2021. сталну поставку Музеја рударства и металургије посетили су чланови 

радне групе “Commond” из Београда. 

У Музеју рударства и металургије, 9. новембра 2021. отворена је (најављена 2020) 

гостујућа изложба Завода за заштиту споменика културе Ниш, под називом Народно 

градитељско наслеђе општина Бујановац и Прешево. Након отварања изложбе за 

посетиоце је приказан документарно етнолошки филм Наслеђе Јужне Србије. 

Изложба је трајала до 10. децембра 2021. године. 

Дан Музеја рударства и металургије, 15. децембар, ове године обележили смо 

изложбом Апсолутно стварно, ауторке Марине Милев. Кустос изложбе Данијела 

Матовић. Изложба ће моћи да се разгледа до краја јануара 2022. године. 

Етнолошко одељење Музеја рударства и металургије, реализовало је сарадњу са 

појединим музејима и то: Музеј науке и технике, за који је урађена каталошка обрада за 

3  предмета Етнолошке збирке. За Музеј Југославије, су припремљене и прослеђене 

фотографије и каталошки обрађени предмети из области историје рударства. За сталну 

поставку Музеја у Мајданпеку обрађени су предмети везани за испирање злата. 

           У периоду од септембра до децембра 2021. године, стручна лица Музеја 

рударства и металургије, припремали су са архитектицом Оливером Николић, 

синопсисе, припрему илустрација, видео записа, штампаног материјала и музеалија из 



збирки за потребе реализације израде главног пројекта нове основне музејске поставке 

под називом „Рударско наслеђе – оставштина за будућност“. 

 

 

 Одржане  манифестације и едукативна делатност: 

 

У Музеју рударства и металургије током јануара 2020. године трајала је изложба 

Етнолошког одељења “Борско дете: детињства у социјалистичком Бору”, аутора: Сузане 

Мијић, музејског саветника. Изложба је отворена 17. децембра 2019. године поводом Дана 

Музеја рударства и металургије и финансирана је средствима Града Бора и Министарства 

културе и информисања. Изложба је ушла у најужи избор и номинована је за престижну 

награду Пројекат године ИКОМ-а Србија. То је захтевало велико ангажовање кустоса на 

писању текстова, селекцији фотографија и готово непрекиднe комуникацијe  са 

организаторима у периоду март – мај 2021. Године 

 

Музеј рударства и металургије у Бору у сарадњи са Народним музејом у Београду, у 

периоду од 7. до 14. децембра 2021. године организован  је 17. Фестивал археолошког 

филма.  На овогодишњем Фестивалу приказано је укупно једанаест остварења из три 

земље – Русије , Хрватске и Србије од којих седам представља археолошке извештаје и 

занимљивости из света археологије у виду археолошког журнала који су реализовали 

учесници семинара археологије у Истраживачкој станици Петница код Ваљева. Посетиоци 

су могли да присуствују пројекцијама које су се, по програму фестивала, одржавале сваког 

радног дана од 18:00 часова. Улаз на пројекције био је слободан. 

 

У складу са званичним препорукама везаним за сузбијање вируса корона и како би се 

годинама стицана музејска публика информисала и неговала многи музеји су 

комуникацију преселили на друштвене мреже. Тако је и  Музеј рударства и металургије 

своје виртуелне посетиоце обавештавао на Фејсбук страници. Током трајања ванредног 

стања, у периоду када је музеј био затворен за публику, а и настављено је да се на 

музејској фејсбук страници поред разних информација, објављују текстови кустоса у 

којима су били  представљени предмети из музејских збирки, културно-историјски 

споменици Бора и околине, историјат Борског рудника и друго. Пријатељи музеја, 

пратиоци Фејсбук странице највише су реаговалили и „делили“ објаву o првoм еколошком 

протесту на тлу тадашње Краљевине Југославије, који се у Бору догодио маја месеца, пре 

85 година, и познат је под именом „Влашка буна“. Такође, информације о грађевини у 

којој се налази Технички факултет у Бору, која је подигнута 1928. године и представља 

прво монументално здање чију је изградњу финансирало Француско друштво Борских 

рудника, изазвале се позитивне реакције код великог броја виртуелних посетилаца (у 

питању су ауторски текстови етнолога музејског саветника).  

 

Поводом Међународног дана музеја, у понедељак 18. маја, депанданс Музеја рударства и 

металургије - Конак кнеза Милоша у Брестовачкој бањи, на предлог етнолога, музејског 

саветника, био је отворен за посетиоце. Улаз за посетиоце је био бесплатан. Велики број 



наших суграђана, као и туриста, разгледао је сталну поставку, Телевизија Бор и веб портал 

Бор 030 објавили су прилоге о овом догађају.  

 

 

Издавачка делатност : 

        

       Дигитализација културног наслеђа врши се ради заштите и дуготрајног чувања 

дигиталних објеката. Циљ спровођења дигитализације јесте заштита културног наслеђа и 

омогућавања доступности. Успешно спровођење огледа се у уносу података у јединствени 

информациони система, члан 3. Правилника о ближим условима за дигитализацију 

културног наслеђа, (Службени гласник РС, број 94/2017). 

Музеји користе Јединствен информациони систем – ИМУС. 

У Музеју рударства и металургије Бор инсталиран је информациони систем ИМУС, од 

новембра 2018. године. 

         Сарадња на пројекту Музеја савремене уметности у Новом Саду под називом 

"Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000." Само учешће на овом пројекту 

подразумевало је дигитализацију изложбених каталога Уметничке колоније Бакар у 

периоду од 1985-2000. године. Пројекат је посебно намењен подстицању даљих 

истраживања скулпторских пракси у домаћој средини,али и иностраној стручној публици. 

 

          Рад на припреми изложбе (одабир материјала, припрема текста и фотографија за 

каталог, флајер и изложбене паное) „Бор и околина у бронзано и гвоздено доба у светлу 

новијих истраживања“ чија је реализација планирана на лето 2021. године. 

           Припрема материјала за израду хабилитационог рада за стицање вишег музејског 

звања под радним називом „Економски и културни аспекти  заједница бронзаног доба у 

североисточној Србији (област Бора и Мајданпека) у светлу археолошке збирке Музеја 

рударства и металургије у Бору“.  

         Штампани су ( у сопственој режији ) материјали са приређених изложби : позивнице, 

флајери, и плакати. 

 

Рад на терену 

 

      Истраживачка делатност музејских стручњака (кустоса) одвија се за потребе 

припрема изложби и у циљу припрема текстова за публиковање као и за потребе обраде 

музејских предмета и теренског истраживања, што је редуковано у складу са мерама 

донетим поводом пандемије вируса, COVID - 19. Резултати обављених истраживања биће 

објављени у наредном Зборнику стручних радова Музеја рударства и металургије. 

           Настављено је са истраживачким радом у оквиру пројекта "Сакрална топографија 

борске парохије" у оквиру којег је обрађена архитектура и сликарство цркве Свете 

Тројице у Кривељу. У вези са тим, написан је стручни рад који ће бити публикован у 

следећем броју Зборника радова Музеја рударства и металургије Бор. Важност овог рада и 

читавог пројекта је очување историјских и уметничких вредности које поседују поједини 

споменици културе на територији града Бора. 



                 Настављена је сарадња на пројекту Музеја савремене уметности у Новом Саду 

под називом "Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000." Само учешће на 

овом пројекту подразумевао је дигитализацију изложбених каталога Уметничке колоније 

Бакар у периоду од 1985-2000. године. Пројекат је посебно намењен подстицању даљих 

истраживања скулпторских пракси у домаћој средини,али и иностраној стручној публици. 

             Припрема података о археолошком локалитету „Манастириште“ у Горњану за 

потребе рекламирања и евентуалног будућег истраживања поменутог локалитета у 

организацији Фондације за обнову манастира Врац; 

             Сарадња са колегама из Археолошког института из Београда на селекцији и 

припреми узорака (органског порекла) из гробних урни које потичу са археолошких 

истраживања локалитета „Кривељски камен – римски бунар“ код Кривеља за потребе 

обављања физичко - хемијских анализа, односно одређивања апсолутне старости 

(датовање) узорака методом радиоактивног угљениковог изотопа С14, а самим тим и 

читавог налазишта (некрополе). 

 Учешће у археолошким истраживањима на праисторијском локалитету „Чока 

Њица“ у Бору (септембар – октобар) у оквиру пројекта „Бронзано доба у североисточној 

Србији – металургија, насеља и некрополе“. Носиоци овог пројекта су Археолошки 

институт у Београду и OREA институт (Институт за европску и оријенталну археологију) у 

Бечу (Аустрија), у сарадњи са Музејем рударства и металургије у Бору. 

          Етнолог је поставио сценографију за ,,Фестивал влашких песама” у организацији 

Центра за културу града Бора, настављајући успешну сарадњу са поменутом установом, 

такође се учествовало у оцењивачким комисијама на манифестацијама ”Дани Брестовачке 

Бање” и “Михољски сусрети села” у Злоту. 

 

Документарна делатност 

 

   Документарна делатност одвија се путем прикупљања, чувања и заштите 

текстуалне и фотографске грађе као и других извора и докумената.  У регистар изложбене 

делатности Музеја чува се штампана грађа са приређених изложби (позивнице, флајери, 

каталози и плакати). У хемеротеци се чувају  објављени писани записи из делатности 

Музеја, дигитализују се и чувају. 

             Документарна грађа издавана је на коришћење запосленима и грађанима у сврху 

истраживања, писања стручних радова и друге потребе, меилом, копирањем или 

снимањем. 

             У Улазну књигу Музеја рударства и металургије уписују се предмети који су 

проглашени културним добром и разврставају се у музејске збирке. 

  Делатност физичке заштите предмета одвија се у конзерваторској  лабораторији на 

предметима од метала и текстила. У сврху каталогизације археолошке збирке предмета од 

метала, конзерватор метала радио је на заштити археолошких предмета као и локалне 

реконзерваторске интервенције на депонованим и појединим изложеним археолошким 

предметима. Рађено је на превентивној заштити предмета од текстила Етнолошке збирке у 

депоу,  на поставци изложбе ''Духовна и материјална култура Влаха околине Бора'' и   



сталној поставци ''Брестовачка бања у време кнеза Милоша'' у Конаку кнеза Милоша у 

Брестовачкој бањи обављала се периодично. 

              Наставак радова на конзервацији фрагментованог керамичког материјала  

(керамичких урни и посуда) са археолошких ископавања локалитета „Хајдучка чесма“ код 

Брестовачке бање 2019. године и припрема за унос предмета у музејски регистар. 

 

           . Музејска библиотека има статус специјалне од 1985.године,када је уписана у 

Централни регистар библиотека Републике Србије. Библиотечки фонд броји преко 9000  

публикација из области друштвених наука, археологије, етнологије, историје ,историје 

уметности, природних и техничких наука у оквиру рударско~металуршке делатности. 

Фонд је подељен у три групе: монографске и серијске публикације ,као и збирка каталога 

изложби.Библиотечки фонд се принавља куповином, двосмерном разменом и поклоном 

У текућој години књижни фонд  је попуњаван разменом, поклоном и сопственим 

издањима. Укупан број приновљених публикација износи  35,  од тога   26 монографских 

,библиотечких јединица и 9 серијских ,библиотечких јединица и једна публикација је из, 

Р.Словеније. Публикације су инвентарисане  у књигама инвентара, посебно за сваку врсту 

грађе, према задатим прописима., и уз  одговарајућу каталошку обраду књига. Библиотека 

има два каталога: ауторски и насловни.     

                     Медијска промотивна делатност реализује се преко: Регионалне теклевизије 

Бор, Радио телевизије Србије, Листа рударско-топионичарског басена Бор ''Колектив'', 

локалних електронских медија и друштвених мрежа. Водичка служба задужена је и за 

презентацију Музеја путем интернета. Електронска презентација и промоција рада Музеја 

рударства и металургије током 2021. године, од стране водича, била је усмерена на 

интернет форум „Музеј“ где су објављивани сви музејски програми. Такође, водич је 

презентовао Музеј и комуницирао са публиком на друштвеној мрежи Фејсбук, 

представљањем музејских програма, позивница за отварање изложби, фотографија из 

музејских простора, радионица, затим објашњења појединих експоната, догађаја. Фејсбук 

страница Музеја рударства и металургије намењена је свим групама музејских посетилаца: 

било да су ученици, студенти, индивидуални посетиоци или пензионери, и редовно се 

ажурира од стране водича.  

 

             Едукативна делатност 

 

              И ова делатност Музеја била је лимитирана  актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. 

              Музеј рударства и металургије у Бору у сарадњи са Народним музејом у Београду, 

у периоду од 7. до 14. децембра 2021. године организоваое  је 17. Фестивал археолошког 

филма.  На овогодишњем Фестивалу приказано је укупно једанаест остварења из три 

земље – Русије , Хрватске и Србије од којих седам представља археолошке извештаје и 

занимљивости из света археологије у виду археолошког журнала који су реализовали 

учесници семинара археологије у Истраживачкој станици Петница код Ваљева. Посетиоци 



су могли да присуствују пројекцијама које су се, по програму фестивала, одржавале сваког 

радног дана од 18:00 часова. Улаз на пројекције био је слободан. 

              Наставак рада на припреми изложбе (одабир материјала, припрема текста и 

фотографија за каталог, флајер и изложбене паное) „Бор и околина у бронзано и гвоздено 

доба у светлу новијих истраживања“ чија је реализација остварена на лето 2021. године. 

               Припрема материјала за израду хабилитационог рада за стицање вишег музејског 

звања под радним називом „Економски и културни аспекти  заједница бронзаног доба у 

североисточној Србији (област Бора и Мајданпека) у светлу археолошке збирке Музеја 

рударства и металургије у Бору“.  

                Учешће на Вебинару РЕ-ОРГ – Метод за реорганизовање и оживљавање 

музејских депоа, у организацији Централног института за конзервацију у Београду 

(новембар). 

                Учешће на годишњем скупу Српског археолошког друштва одржаног 

електронским путем (октобар). 

                 Сарадња са Историјским музејем у Београду за потребе изложбе „Краљеви и 

светитељи српски“. 

                 Музеј рударства и металургије остварује сарадњу и са другим Музејима. 

                 Сарадња на пројекту Музеја савремене уметности у Новом Саду под називом 

"Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000." Само учешће на овом пројекту 

подразумевао је дигитализацију изложбених каталога Уметничке колоније Бакар у 

периоду од 1985-2000. године. Пројекат је посебно намењен подстицању даљих 

истраживања  пракси у домаћој средини,али и иностраној стручној публици. 

                  За Музеј науке и технике урађена је каталошка обрада 11. предмета из 

етнолошке збирке, који ће наћи своје место на изложби ,,Није злато све што сија”, која се 

реализовала крајем 2021. године. 

                   За потребе Музеја у Смедереву су припремљене и прослеђене фотографије из 

историје рударства.                  

                 Музеју савремених уметности Војводине уступљена грађа у вези са одржавањем 

Уметничке колонија ''Бакар''. Приказана су првих 16 каталога (1985-2000) у оквиру 

представљања новог садржаја на сајту, већ поменутог пројекта  ''Хронологија излагања 

скулптуре у Србији 1945-2000'' која се односи на вајарске сусрете.    

 

 . 

   У едукативху делатност може се уврстити и Дигитализација културне баштине у 

Музеју рударства и металургије ''Бор'' у Бору. Мисија Музеја рударства и металургије јесте 

брига о културном благу са ових простора у складу са технолошким напретком Музеј се 

укључио у процес дигитализације културне баштине. Дигитализација културног наслеђа 

врши се ради заштите и дуготрајног чувања дигиталних објеката. Циљ спровођења 

дигитализације јесте заштита културног наслеђа и омогућавања доступности. Успешно 

спровођење огледа се у уносу података у јединствени информациони систем. 

 

 

 

 



 

 

 

Квалитет услуга 

 

Мисија сваког музеја па и борског је да има што атрактивније једну или више 

сталних поставки, приређивање разноврсних повремених изложби, различитих радионица, 

манифестација а све у служби задовољења едукативних потреба, интересовања, знатижеље  

посетилаца.  

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, 

Уредбама о мерама за време ванредног стања и Уредбе о организовању рада послодаваца 

за време ванредног стања, Музеј рударства и металургије и Галерија Уметничке колоније 

„Бакар“ морало се придржавати рестриктивних мера. Како би се годинама стицана 

музејска публика информисала и неговала многи музеји су комуникацију преселили на 

друштвене мреже. Тако је и  Музеј рударства и металургије своје виртуелне посетиоце 

обавештавао на Фејсбук страници. Током трајања ванредног стања, у периоду када је музеј 

био затворен за публику, водич је на музејској фејсбук страници поред разних 

информација објављивао и текстове кустоса у којима су били  представљени предмети из 

музејских збирки, културно-историјски споменици Бора и околине, историјат Борског 

рудника и друго. Пријатељи музеја, пратиоци Фејсбук странице највише су реаговалили и 

„делили“ објаву o првoм еколошком протесту на тлу тадашње Краљевине Југославије, који 

се у Бору догодио маја месеца, пре 85 година, и познат је под именом „Влашка буна“. 

Такође, информације о грађевини у којој се налази Технички факултет у Бору, која је 

подигнута 1928. године и представља прво монументално здање чију је изградњу 

финансирало Француско друштво Борских рудника, изазвале се позитивне реакције код 

великог броја виртуелних посетилаца (ауторски текстови етнолога музејског саветника).  

Фејсбук страницу Музеја рударства и металургије прати  око 3000. профила;  

         Током целе године пружане су информативне услуге организованим групама 

посетилаца, појединцима као и (ретким) ђачким екскурзијама, које су уредно евидентиране  

број посетилаца, вршио продају улазница, разгледница, каталога, брошура и других 

музејских издања. Документарна грађа издавана је на коришћење запосленима и 

грађанима у сврху истраживања, писања стручних радова и друге потребе, меилом, 

копирањем или снимањем. 

Музеј рударства и металургије има две сталне и једну привремену сталну поставку 

и то: 

- Брестовачка бања у време кнеза Милоша у конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи; 

- поставка Савремене скулптуре у бронзи Уметничке колоније ''Бакар'' у галерији ''Бакар''; 

и привремену сталну поставку 

- ,,Историјски развој рударства и металургије од праисторије до савременог доба”. 

 

   Укупан број посетилаца у организацији  Музеја у 2021. години  је  из pаније наведених 

разога драстично опао. Музејске поставке разгледало је укупно 3323 посетилаца.  

Током 2021. објаве на музејској фејсбук страници видело је 150 576 виртуелних 

посетилаца. 



 

 

  

Проблеми од утицаја на квалитет и обим услуга 

 

             Већ више пута поменута пандемија вируса COVID – 19 чак и делимично 

ублажавање мера на територији Републике Србије, ипак су утицали на обим услуга, док је 

квалитет услуга остао на високом и професионалном нивоу.  

 У галерији сталне поставке у Музеју постављена је привремена стална (основна) 

поставка ''Историја рударства и металургије од праисторије до савременог доба'' и 

''Духовна и материјална култура Влаха околине Бора''.  

          Потребно је и неопходно текуће одржавање галерије у приземљу објекта. 

Реконструкцијом (грађевински радови) решио би се простор за постављање сталне 

поставке, по музеолошким стандардима. Савремена стална поставка ' представљала би 

битан сегмент у формирању опште позитивне слике о граду и околини, што је препознато 

од стране одговорних у градској управи која је обезбедила средства за ангажовање 

архитекте ради израде главног пројекта нове основне музејске поставке под радним 

називом „Рударско наслеђе – оставштина за будућност“. 

          Објашњење: Предходна стална поставка демонтирана је 2011. године, која је 

заузимала површину око 400m2. У 2015. на мањем делу постављена привремена стална 

поставка, која је допуњена 2018. године. Данас поставка заузима око 100m2, док престали 

простор захтева реновирање (плафон, зидови, осветљење...). 

          Реновирањем простора а затим постављањем сталне поставке повећао би се обим 

појединачних и организованих посета, поготово школских екскурзија. Повећање броја 

посетилаца допринело  би увећању прихода од продатих  улазница и музејских издања. 

 

 

 3.ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ И УЛАГАЊЕ  

 

 Стање на почетку и на крају извештајног периода 

 

 Музеј на почетку извештајног периода располаже са: 11 лап топ и 7 деск топ 

рачунара, 6 скенера, један пројектор ;један фотокопир апарат; фотоапарата четири, 

штампача осам ( један колор ), један објектив за фотоапарат, један микрофон и један 

фотографски сто са одговарајућом расветом.  

            Утрошена средства за набавку опреме износе 898.745,12 динара, и то за 

канцеларијски сто и две столице, лап-топ за археолога, рачунар за књиговодство, полице за 

интерну библиотеку, изложбене витрине за етнолошке предмете и сандуци за транспорт 

етнолошких музеалија.           

          Текућом буџетском резервом града Бора одобрена су средства за ангажовање 

архитекте ради израде главног пројекта нове основне музејске поставке под радним 

називом „Рударско наслеђе – оставштина за будућност“. Пројектна документација је 

израђена и презентована градоначелнику и члану градског већа задуженог за културу, који 

су изразили задовољство приказаним.     



 

Опрема на дан 01.01.2021. године - 1.875.770,10 

 

Опрема на дан 31.12.2021. године -  2.293.643,55 

 

 

 

  4.КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА 

 

 Укупан број запослених 

 

          На почетку 2021. у Музеју је запослено на неодређено време 17 извршилаца и 2 на 

одређено време.  

             Број запослених радника по степену стручности: 

 Заступљена стручна спрема запослених на неодређено време:  

- са високом стручном спремом 8 извршилаца : са стручним звањем музејског саветника 1 , 

са стручним звањем вишег кустоса 2, са стручним звањем вишег документаристе 1, са 

стручним звањем кустоса 2. са стручним звањем конзерватора 1 и руководилац  економско 

правних  послова 1. 

 - са вишом 1, 

- са средњом 7   

- НК 2  

На одређено време: 

- са високом 1 

- са вишом 1 

   

 

 

Реална потреба за кадровима 

 

   Природним одливом и одласком у пензију историчара, педагога и музејског 

саветника техничке збирке, Музеј остаје без стручних лица која би обогаћивала, 

евидентирала, чувала, обрађивала и презентовала покретна културна добра. Увођењем 

дигитализације у све сфере живота па тако и у установе културе Музеј рударства и 

металургије је ускраћен  по питању програмских активности, дигитализације и законских 

регулатива које се при том реализују, чиме би дошло до побољшања у свим сферама 

музејске делатности, јер податке у јединствени музејски систем (ИМУС), могу да уносе 

искључиво  регистрована лица са положеним стручним испитом за поменуте области са 

инсталираном и лиценцираном апликацијом. С тога за горе наведене области неопходно је 

ангажовати/упослити лица како би се извршавали задаци друштвеног приоритета. У рад на 

одређено време примљено је лице са положеним стручним испитом, на пословима 

музејског педагога.  

  Примена савремених технологија у сваком сегменту пословања захтева и стручно 

оспособљено лице са одговарајућим образовним профилом, што би пружило могућност 



едукацији запослених, евентуалних решавања проблема применом потребних 

хардвердских и софтверских решења, и других потреба из области информатике. 

Поред исказаних потреба за историчарем, музејским педагогом и кустосом 

техничке збирке, постоји још и потреба за правником високо образовног профила. 

 

 

5. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА И ЗАРАДЕ: 

  

Укупни приходи, расходи и финансијски резултати 

 

На основу одобрених средстава од стране оснивача, на основу одобрених пројеката 

код Министарства културе и информисања и Републичког фонда за здравствено 

осигурање, оствареним сопственим приходима од пружања услуга из делатности Музеј 

рударства и металургије „Бор“, пословао је у складу са напред наведеним финансијским 

ресурсима из којих су и приказани расходи и издаци на дан 31.12.2021. године. 

  

Укупни расходи и издаци - 28.100.327,19 

Укупни приходи и примања - 28.022.614,06 

Мањак прихода и примања за 2021. годину - 77.713,11 

Мањак прихода и примања је покривен из нераспоређеног вишка претходних 

година, те готовина на дан 31.12.2021. годину износи 2.582,21 динара. 

 

            Ставови управљачке структуре и колектива у погледу цена услуга се поклапају, 

музејске изложбе и други програми који се одвијају у пословној згради Музеја и Галерији  

''Бакар''су бесплатни, јер рад музеја финансира град, односно грађани Бора. За посетиоце 

из других средина који долазе организовано путем туристичких агенција формирана је 

цена улазница од 100.00 РСД, иста цена важи и за посете Конаку кнеза Милоша у 

Брестовачкој бањи, где се улазнице наплаћују организованим групним али и код 

појединачних посета.  

 

 Просечна зарада у бруто и нето износу за 2021. годину 

  

Бруто просечна зарада за 2021. годину  - 52.953,94 динара 

Нето просечна зарада за 2021. годину – 72.918,12 динара. 

 

6. ОЦЕНА СТАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА 

 

 Музеј делатност реализује у следећим објектима: пословном објекту у Дому 

културе (ул. Моше Пијаде 19) површина износи 938 m2, Галерији ''Бакар'' (Милана Васића 

Перице 4) површине 198m2 у Бору  и Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи.  

 Због дугогодишњих проблема, неадекватног одржавања зграде Музеја, започети 

радови 2011. на уређењу ентеријера галерије у којој је била стална поставка (уграђене су 

недостајуће мермерне плочице на поду галерије и уграђена климатизација). Из тог разлога 



морала је бити скинута тадашња стална поставка, и до данашњег дана није приведено 

крају реновирање галерије. Основни циљ је прилагођавање простора и опреме савременим 

музеолошким стандардима за постављање нове сталне поставке. 

 Такође приоритет је да се обезбеди сигурност зграде како за запослене тако и за 

трећа лица. Текућим одржавањем објекта, створили би се адекватни услови за излагање 

музеалија у изложбеном простору. Ово би омогућило повећањем броја посетилаца а самим 

тим и увећање финансијског прихода са повећаном наплатом улазница и продајом 

штампаних издања и сувенира, као интелектуалне својине Музеја. Првенствено би се 

увећала посета ђачких екскурзија, групних посета у организацији туристичких агенција и 

појединачних посета. Ово би значајно допринело развоју културног туризма и угледу 

града Бора, што би довело до веће финансијске добити код услужних делатности и других 

комерцијалних садржаја. 

                

   7. ОЦЕНА РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

  Број седница и присуство чланова 

 

 На основу члана 28. Статута Музеја рударства и металургије ,, Бор “ број 602/2017 

Управни Одбор, броји 3 члана, два члана су испред оснивача и један из редова запослених.  

 Сви чланови УО били су веома ангажовани при решавању проблема у Музеју 

рударства и металургије ''Бор''.На седницама се конструктивно расправљало о свим 

тачкама дневног реда. Значајно је ангажовање и труд, како претходних тако и садашњих 

чланова УО, код усвајање одлука и решавања проблема уз пуно разумевање и сагласност. 

    Управни Одбор у 2021. години одржао је 14 седница, на којима су присуствовали 

председник и чланови УО, увек је било кворума за одлучивања по тачкама дневног реда. 

На свим седницама УО активно се расправљало по свим тачкама дневног реда и 

доношене  су одлуке:   

    Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана Музеја рударства и 

металургије ''Бор'' за 2021. годину              

Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана-распоред квота Музеја рударства 

и металургије ''Бор'' за 2021. годину 

Доношење Одлуке о усвајању Плана набавки на које се закон не примењује Музеја 

рударства и металургије ''Бор'' за 2021. годину             

 Доношење Одлуке о усвајању извештаја о извршеном попису имовине, обавеза и 

ванбилансне евиденције са стањем на дан 31.12.2020. године. 

               Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја на дан 31.12.2020. године           

        Доношење Одлуке о Измени плана набавке на које се закон не примењује Музеја 

рударства и металургије „Бор“ за 2021. годину.              

    Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја рударства и металургије 

„Бор“ за 2020 годину.              

     Доношење Одлуке о усвајању Измена и допуна Плана набавки на које се закон не  

примењује Музеја рударства и металургије „Бор“ за 2021. годину. .  

     Доношење Одлуке о усвајању Предлога финансијског плана Музеја рударства и 

металургије „Бор“ за 2022. и пројектовану 2023. и 2024. годину. 
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Ireranr pnrje ..Bop" za 2022. roAt4Hy

Aueatroearbe u peuoearue npotneua

CeE 'ulaHosla YO 6utu cy BeoMa aHraxoBaHr.r KoA perrraBalra npo6renra y Mysejy
pyAapffBa u uemrypruje "Eop" y Eopy.Ha ceAHuIIaMa ce KoHcrpyKTlrBHo pacrpaBJrauro o cBr,rM
laqr(aMa AHeBHor pe4a 3Hauajuo je arraxoBa[Le u rpyA, KaKo rperxoAH]rx raKo n caAaru6r,rx
qJIaHoBa YO, ro4 ycrajaEe o,4JIyKa I{ pellaBarra npo6reua y3 rryHo pa3yMeBarbe rr carJracHocr.

8. U3BETTITAJ O pAIy rIAI3OpHOr oAEOpA

Ha ocuory qraHa 35. Craryra Myseja pyAapcrBa r{ Meft}nypruje ,, Eop ,, 6poj 60212017,
Ha4sopuu o46op 6pojrE 3 vlana, ABa qraHa cy ucnper ocHr,rBaqa u jegau rns peAoBa 3anocJreHr,rx.

, . Y uootexnoj ro4uuu ynyhen je 4ourac ocHr,rBarry 3a npoMeHy npeAceAHura Ha4sopHor O46opa,Y a 3oor HeaKTIIBHocu, o6supou 4a je ucru ilpultuqHo say3er Ha cBoM pa,qHoM Mecry. Crynutuua
rpa,4a Eopa zuenoBaJla je r-Anua Pagrauy flemonuha 3a npeAceAnzxa Ha4sopHor o46opa
Myseja PYxapctna I'r Meranypruje ,o Eop ". Ilpna cegnuqa Ha4sopnor o46opa na xojoj je
ycnojeH rrocrroBHr4* o paAy ogpNana je 30. 11. Z}2r.roruue.
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