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УВОД 

 

 Музеј у Добоју, основан 1956. године, је матична установа за простор 

12 општина у Републици Српској али је због до краја недефинисане мреже 

музеја у РС, простор дјеловања знатно шири. До 2020. године 

функционисао је у згради површине око 700 м2, садашња површина зграде 

Музеја је око 1.100 м2. Музеј у Добоју је у завршној фази грађевинских 

радова доградње зграде, а коју финансира град Добој са око 260.000 КМ. 

Основни мотив Града за ова улагање је смјештање легата Драгутина 

Хандановића, нашег истакнутог вајара. На простору Босне и Херцеговине 

али и шире, врло је риједак и за сваку похвалу гест Града да се на овај 

начин одужи једном умјетнику. Овим легатом Музеј је отпочео са 

формирањем новог, петог одјељења.  Дио његових умјетнина ће бити и дио 

сталне музејске поставке. Досадашња стална музејска поставка била је 

реализована на око 220 м2 и због грађевинских радова је морала у 

потпуности бити измјештена. Након проширења изложбени простор, 

намијењен за сталну поставку, ће бити површине око 600 м2. Најбитније 

активности планиране у 2021. години ће се и односити на реализацију 

сталне музејске поставке. Динамика реализације ће зависити од висине 

средстава коју будемо имали на располагању. Настојаћемо да на различите 

начине обезбједимо средства за  реализацију сталне поставке. Сама 

поставка ће кроз 7 дијелова представљати општи приказ културно-

историјског и природног насљеђа простора који Музеј кроз своју матичну 

дјелатност покрива и дио који се односи на легат Драгутина Хандановића, 

и имаће свакако своју образовну компоненту (знатан дио садржаја 

поставке биће компатибилан  са школским програмом, гдје ће наставници 

и професори имати прилику да на пријемчив начин одрже школске часове 

у самом изложбеном простору) али и као значајна туристичка локација . 

Вриједност радова којима би се реализовала стална музејска поставка је 

око 64.000 КМ. Иако ће бити и битних теренских истраживања, обраде 

документације и заштите материјала, истичемо и у краћим цртама 

образлажемо нашу главну активност у 2021. години реализацију сталне 

поставке „Фрагменти из прошлости, културно-историјско и природно 

насљеђе сјеверо-источне Републике Српске“ 

 

 

 



 

 

Стална музејска поставка: 

 

-  Реализација нумизматичке изложбе „Ток новца на добојском 

подручју кроз историју“, богате нумизматичке збирке ће кроз 

приказани новац од римског периода па све до данашњих времена 

приказати и доминантну власт различитих народа на нашем 

простору (неопходан мобилијар специјалног типа, специјални тип 

расвјете и штампарске услуге). 

  

- Реализација изложбе „Нематеријално културно насљеђе сјеверо-

источне Републике Српске“, у почетку је планирано да се 

представи 10 елемената НКН РС са простора који Музеј својим 

дјеловањем покрива, али ће и сваки нови елемент бити уврштен у 

поставку тако да ће изложба имати динамичан карактер. Музеј би 

тиме постао прва установа на нашим просторима (БиХ) који би на 

овај начин представио овај дио нашег насљеђа. Ми смо већ и 

препознатљиви у ширем региону по овом питању јер смо успјели да 

нашим активностима један елемент НКН постане и дио свјетског 

нематеријалног културног насљеђа, уврштен на Унескову листу  

(неопходно преуређивање простора кроз зидарско-молерске радове, 

постављање расвјетних тијела, израда постамената, изложбених 

паноа и штампарске услуге). 

 

- Реализација изложбе „Водени свијет сјеверног дијела Републике 

Српске“, изложбом ће бити представљени већина водоземаца и риба 

који настањују токове ријека и мочвара у овом дијелу Републике 

Српске, те представљање змијских врста такође које обитавају на 

овом простору (неопходни специјалне посуде за држање препарата, 

расвјета, мобилијар и штампарске услуге). 

 

- Реализација изложбе „Страдање становништва добојског подручја 

у 20. вијеку“ (неопходан мобилијар специјалног типа, специјални 

тип расвјете и штампарске услуге). 

 

- Реализација археолошке изложбе „Континуитет живљења на 

добојском подручју“, приказује континуитет живљења од 



праисторијских времена али приказује и различите цивилизације које 

су се сусретала на нашим просторима. 

- Реализација етнолошке изложбе „Ехо прошлости“, приказује 

традиционалну архитектуру и традиционални начин живљења и 

привређивања до половине 20 вијека. 

 

- Представљање легата Драгутина Хандановића, у првој изложбеној 

варијанти из богатог фундуса које вајар оставља Граду, односно 

Музеју, биће изложено 40 награђиваних радова на домаћим и 

међународним умјетничким скуповима. 

 

Сви дијелови сталне поставке ће бити пропраћени и мултимедијалним 

садржајима. 

 

Новим садржајима у новом, проширеном простору, реализацијом сталне 

музејске поставке вјерујемо да можемо имати минимум 7.000 посјетилаца 

на годишњем нивоу, јер је и до сада Музеј биљежио између 4.000-5.000 

посјетилаца годишње у просјеку за период 2010-2019. година.   

 

 

 

Теренска истраживања 
 

- Археолошка истраживања средњовјековних манастира Удрим, 

Возућа и Гнионица. Музеј у Добоју већ другу годину за редом врши 

истраживања на остацима средњовјековног манастира Удрим, који 

су претходили обнови манастира срушеног у 17. вијеку. Такође 

средњовјековни манастир Возућа, због проблема са подземним 

токовима и великом количином влаге, онемогућено је фрескописање, 

те ће у склопу грађевинских радова на уклањању проблема бити 

искоришћен простор и за археолошка испитивања. Средњовјековни 

манастир Гнионица, на подручју општине Вукосавље, претпоставља 

се да је био на једном одређеном локалитету и управо ће 

археолошким ископавањима у организацији Музеја у Добоју и 

Епархије зворничко-тузланске бити потврђена (не)оправданост 

народног предања који везује овај манастир, срушен у турским 

освајањима, за локацију Црквиште.  

 

- Етнолошка истраживања која се односи на нематеријално културно 

насљеђе простора сјеверо-источне Републике Српске, сваки нови 



елемент биће прослијеђен Одјељењу за нематеријално културно 

насљеђе РС у Музеју Републике Српске али ће бити и презентован у 

оквиру сталне поставке Музеја у Добоју посвећене НКН РС које се 

налази на простору који Музеј својим матичним дјеловањем 

покрива. 

 

- Историјско одјељење ће се бавити започетим истраживањем „Старе 

добојске породице“, „Халјард мисија- спашавање савезничких 

авијатичара на простору Озрена“ и „Добојски логор смрти, Први 

свјетски рат“, сва наведена истраживања ће наћи своје мјесто и у 

новој, сталној поставци. 

 

- Природњачко одјељење фокус у истраживању ставиће на рибе и 

водоземце који насељавају доњи ток ријеке Босне, те змије на 

подручју сјеверо-источне РС, теме које ће бити заступљене и у 

сталној поставци. 

 

 

 

Остали послови 
  

Остали послови се односе на редовне музејске послове ажурирање 

документације, педагошки рад и конзервацију и препарацију музејског 

материјала. 

Након проширења зграде Музеја дио фасаде је остао неуређен и знатно 

девастиран, те je за уређење тог дијела фасаде  неопходно 15.000КМ и ови 

радови су планирани у 2021. години како би проширена зграда Музеја у 

потпуности засијала у новом руху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансијски показатељи    
 

 

Функционисање Музеја у Добоју покрива се кроз финансије из различитих 

извора. Плате радницима и средства за матичност обезбјеђује 

Министарство просвјете и културе Републике Српске. Материјалне 

трошкове и дио програмских активности  покрива град Добој, и дио 

програмских активности се обезбјеђује кроз учешће у пројектима које 

подржавају институције и фондови намијењени за финансирање културне, 

односно музејске дјелатности.  

 Музеју као институцији за основно функционисање  (комунални, 

комуникациони, режијски и трошкови енергије) неопходно је око       

25.000 КМ. 

Не рачунајући плате запослених планирани буџет за реализацију 

планираних активности је у висини од 104.000 КМ. Почетна ограничења 

која су предочена у Упутству за припрему буџета Града од 37.000КМ су 

недовољна, те је према Граду упућен захтјев од 44.000 КМ за редован 

буџет и 15.000КМ за капитална улагања, односно санацију дијела фасаде 

зграде Музеја.  Остатак од 45.000 КМ ћемо настојати реализовати кроз 

средства: 

Министарство просвјете и културе Републике Српске 10.000 КМ 

Министарство културе и информисања у Влади Србије 3.000 КМ 

Секретаријат за вјере у Влади РС        3.000 КМ 

Министарство цивилних послова БиХ     24.000 КМ 

Addiko bank              5.000 КМ 

 

 


