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Увод 

Музеј у Добоју, установа регионалног-матичног типа, својим дјеловањем 

покрива простор сјеверо-источног дијела Републике Српске, те према 

потреби дјелује и на простору Сарајевско-романијске регије. 

Музеј је такође и установа комплексног типа са заступљеним одјељењима 

археологије, етнологије, историје, историје умјетности и природњачким 

одјељењем. Музеј је комплексан и у смислу финансирања јер плате 

финансира Влада РС, материјалне-режијске трошкове сноси град Добој, а 

програмске активности дјелимично Град, Министарство просвјете и 

културе РС и различити фондови или институције које финансирају 

пројекте из области културе. 

Зграда у којој Музеј функционише, након доградње коју је финансирао 

Град у 2020. години, је површине око 1.100 м2, од чега је око 700м2 

намијењено као изложбени простор. 

У 2021. години је реализована нова стална поставка на око 450м2, у оквиру 

које је и смјештен и легат Драгутина Хандановића. У осталих 250м2 

планирано је да буде простор у којем ће се смјестити Центар за 

нематеријално културно насљеђе сјеверо-источног дијела РС, који ће 

поред прикупљене документације и изложбеног дијела имати и изразиту 

радионичку активност, те ће у 2022. години свих 700м2 планираних као 

изложбени простор бити доступни за јавност. 

У озбиљним смо преговорима са Покрајинским секретаријатом за културу 

Војводине око финансирања пројекта стварања дигиталне платформе која 

ће пратити комплетну сталну поставку, а која би требало да се почне 

реализовати у 2022. години и била би вишегодишњи пројекат. 

Обзиром да смо због грађевинских радова, али и радова на реализацији 

нове сталне поставке,  дјелимично запоставили теренска истраживања, 

планирано је да у 2022. години обавимо неколицину озбиљнијих 

теренских истраживања из области археологије, етнологије и истраживања 

која се односе на природњачку област истраживања простора који својим 

дјеловањем покривамо. 

 

 



Планиране активности у 2022. години 

 

Археолошко одјељење 

 

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

 Депо археолошког одјељења комплексног је типа формиран од 

предмета различитог материјала (керамика, метал, дрво, стакло, 

текстил/кожа, остеолошки материјал), те културолошке и временске 

припадности који захтјева различит третман и константан преглед стања. 

Планирају се реорганизације појединих збирки, нове систематизације, 

организација смештаја грађе, рестаураторски и конзерваторски радови на 

најугроженијим предметима, као и предметима из сталне поставке на 

којима буде уочена потреба за хитним интервенцијама. Сходно томе у току 

идуће године планирани су конзерваторски радова на предмети од метала 

из средњовјековне збирке (хладно оружје) која се обављају у сарадњи са 

Земаљским музејом у Сарајеву. Такође и на појединачним предметима од 

бронзе из праисторијске збирке. Слиједи и наставак конзервације 

керамичких предмета из праисторијске збирке који представљају 

најбогатију и највриједнију археолошку збирку. Важан посао биће 

конзервација налаза из манастира Удрим и Папраћа који су ископани 

током истраживања 2019-2021. године. Посебан куриозитет чиниће 

реконструкција и рестаурација средњовјековног ламеларног оклопа са 

добојске тврђаве, откривеног 2015. Године приликом археолошких 

истраживања економског објекта.  

Планирана је набавка опреме за складиштење и чување археолошког 

материјала као што су пластичне и/или картонске кутије, безкиселински 

папир, кесице итд. Сви радови праћени су и законски прописаном 

ревизијом збирки. Током године радиће се на инвентарисању заосталих 

предмета, као и на инвентарисању новонабављених предмета. Одjељење 

ће радити фотографисање предмета који су инвентарисани, а нису 

фотографисани.  Сав материјал који у музеј стигне, да ли путем откупа или 

поклона, биће уписан у Улазну књигу инвентара. Исто тако планира се и 

израда евиденционих картона за картотеку археолошких збирки у 

електронској форми. За потребе публиковања материјала биће неопходно 

ангажовање спољног сарадника, техничког цртача за израду одговарајућих 



илустрација. Укупни трошкови конзервације предмета те набавке пратећег 

складишног материјала износе 5.000 км.  

ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 Највећи дио археолошке колекције прикупља се истраживачким 

теренским радом, односно археолошким ископавањем. У току наредне 

године планирани су наставци систематских археолошких истраживања на 

локалитетима Удрим, Возућа и Папраћа. Манастир Удрим истражује се од 

2019. Године, и наредне године планирана су завршна археолошка 

истраживања на преосталим дијеловима западног конака. Црква и јужни 

конак истражени су у претходним периода и тренутно се налазе у фази 

конзерваторске обнове и реконструкције. Покретни археолошки материјал 

смјештен је у археолошком депоу Музеја у Добоју и већим дијело је 

конзервиран и прописно смјештен у одговарајућим условима. Музеј у 

Добоју започео је први велики пројекат археолошких истраживања 

средњовјековних и ранонововјековних манастира сјеверне и 

сјевероисточне Босне, пројекти су финансијски подржани од стране 

Епархије зворничко-тузланске и Митрополије дабро-босанске. Додатна 

средства планирају се прикупити преко Министарства културе и 

информисања Републике Србије и конкурса за културу Срба у 

иностранству, конкурса за заштиту културног насљеђа Министарства 

просвјете и културе РС, Секретаријата за вјере владе РС и музејским 

средствима. Манастир Папраћа истраживан је током ове године и 

планиран је наставак систематских ископавања на простору цркве и 

манастирске порте. Пронађени археолошки материјал свакако постаће и 

дио музејске поставке која ће употпунити наше спознаје о религијском 

животу предметног простора. Археолошка откриће могућег првобитног 

фреско-сликарства у шуту испод пода од изнимне је важности како у 

умјетничком тако и културолошком вредновању манастира, јер остаци 

средњовјековног фреско-сликарства су јако ријетко очувани на територији 

Републике Српске. Но прије свега циљ је истражити простор у порти који 

ће бити изгубљен новијом градњом, исто то важи и за простор који се 

планира патосирати и/или вршити ископавања за постављање канала за 

регулацију влаге. Археолошка истраживања помоћи ће у могућем 

дефинисању старијих или млађих фаза у градитељству те ће бити од 

велике важности приликом формирања коначног архитектонског плана 

обнове манастира и његове презентације, која је у току. У складу са 

финансијским средствима планиран је и почетак првих археолошких 



ископавања у манастиру Возућа. Прве археолошке кампање биће 

фокусиране на простору конака, односно манастирског обзиђа који су 

данас релативно добро назначени у конфигурацији терена. Укупна 

средства која ће бити потребна за све фазе археолошких истраживања на 

ова три веома значајна локалитета износе 25.000 км.  

Такође наставља се пројекат рекогносцирања, односно проспекције 

терена ради утврђивања постојања нових локалитета и евиденција стање 

претходно откривених. Акценат је стављен на подручје Града Добоја и 

дијелове сусједних општина. У претходном периоду откривен је већи број 

нових локалитета, углавном из праисторијског периода, док су утврђене и 

одређене намјерне деструкције на појединим налазиштима. Покушај је да 

се у наредној години почне на изради картотеке и базе података за све 

археолошке локалитете регистроване на територији Града Добоја. За 

потребе проспекције терена и геодетске услуге потребно је издвојити 

средства у износу од 2.000 км. 

С обзиром да депо археолошког одјељења посједује посебно велику 

колекцију антрополошког, односно коштаног материјала планирано је 

ангажовање спољног сарадника физичког антрополога ради обраде 

материјала. Са израдом антрополошког извјештаја створили би се услови 

да се ослободи дио простора, а антрополошки материјал након обраде 

врати у цркве и манастире. Такође ово би омогућило и израду 

побликације, семинаре и пратећу изложбу о процесу обраде 

средњовјековних скелета. Планирано је и предавање антрополога на тему 

реконструкције живота у средњем вијеку на подручју добојске регије. 

Укупни трошкови за овај пројекат износе 5.000 км. Исти облик активности 

планиран је за обради археозоолошког материјала, односно животињских 

костију са локалитета Градина- Добојска тврђава.  

ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 Планирано је организовање изложбе која би обишла неколико 

музеја у Републици Српској. За прву половину године активност је 

усмјерена на презентацији активности музеја у оквиру јубилеја 30. година 

археологије Републике Српске. Циљ је кроз фото материјал представити 

активности музеја у последње три деценије и презентовати богату 

колекцију археолошких предмета. За другу половину године, односно 

мјесец октобар отварање изложбе Живот у Бронзи, са представљањем 



најбогатије колекције бронзанодобских предмета, првенствено из остава. 

Укупна средства потребна за ове активности износе 5.000 км. 

ИЗДАВАЧКЕ АКТИВНОСТИ  

 Три публикације планиране су за наредни период. Прва је уредничка 

монографија музејског савјетника др Александра Јашаревића „Доња 

Долина истраживања 1982-1983. Године“. Књига је подијељена у шест 

поглавља и анализира непубликована истраживања на епонимном 

жељезнодобном сојеничарском насељу Доња Долина код Градишке. 

Друга књига је монографија „Манастир Удрим“ о резултатима 

досадашњих археолошким истраживањима манастирског комплекса у 

Удриму и почетак је монографске серије о православним манастирима у 

Босни и Херцеговини. Последња монографија је уредничког типа гдје се 

представља умјетничка збирка и колекција умјетничке керамике вајара 

Драге Хандановића. Сва издања раде се двојезично српско-енглески. 

Укупни износи потребни за издавачке активности износе 10.000 км.  

ОТКУП ГРАЂЕ  

 Поред прикупљања материјала кроз истраживачке процесе, откуп је 

важан начин прибављања предмета од посебне културно-историјске 

важности. Сваке године археолошка збирка богатија је за пар предмета 

који пристигну откупом. Па је тако и ове године планиран откуп предмета у 

износу до 500 км.  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

  Водитељ одјељења планира да кроз учешће на конференцијама, 

семинарима и научним скуповима презентује досадашња археолошка 

открића и презентује покретну баштину из Музеја. Планиране су 

презентације на редовним скуповима Српског археолошког друштва, 

учешће у научним скуповима у иностранству и предавања по позиву.  

 

Укупна потребна средства 52.000 КМ 

 

 

 



Етнолошко одјељење 

Главна активност у 2022. години биће усмјерена на формирање „Центар за 

нематеријално културно насљеђе сјеверо-источног дијела Републике 

Српске“ 

Проблематика и циљ који се жели постићи реализацијом пројекта: 

Препознајући негативне ефекте глобализације и социјалне 

трансформације, у коме се тежи општој унифицираности живљења, 

нетолерантној на различитости, и угрожености нематеријалног културног 

насљеђа, која је кроз генерације преношена на следећа покољења, Унеско 

је 2003. године донио Конвенцију о очувању нематеријалног културног 

насљеђа. Конвенцијом је дефинисано нематеријално културно насљеђе и 

дате су препоруке за његово очување, заштиту и ревитализацију. 

Босна и Херцеговина је 2009. године постала земља потписница Унескове 

Конвенције из 2003. године о заштити нематеријалног културног насљеђа. 

Законом о музејској дјелатности Републике Српске се до краја не 

дефинише на који се начин врши заштита, документовања и презентовање 

НКН РС, нити ко има стручне надлежности за одређени простор.   

Из личног искуства али и из релативно доброг познавање ове 

проблематике и у свијету, не само што чувањем елемената НКН се чува и 

идентитет једног народа, него су и добра основа за одређену туристичку 

валоризацију која може у одређеним случајевима бити и замајац развоја 

цијелог простора на којем одређени елемент бива практикован. Од 

суштинског значаја за очување НКН је подизање свијести локалних 

заједница и група који су носиоци одређеног насљеђа. Најефикаснији  

начин спровођења ове стратегије је указивање на значај НКН за заједницу 

кроз концепт интегративне заштите, гдје је културни туризам значајан 

елемент ове стратегије. Културни туризам обезбјеђује финансијску 

подршку очувању, ревитализацији и промоцији НКН, гдје  музеји, у том 

смислу, могу бити битна карика.  

У вези претходно наведеног, етнолошко одјељење, односно Музеј у 

Добоју се и водио том идејом, да буде посредник између локалних 

заједница или група које су носиоци одређеног НКН и власти локалних и 

државних, на препознавању и верификовању одређених елемента НКН и 

да кроз Истраживачко документациони центар за НКН, буде промотер овог 

углавном угроженог дијела нашег насљеђа и тиме истински постане 



регионални центар за заштиту и промоцију НКН простора над којим је 

својом дјелатношћу надлежан, сјеверо-источни дио РС.  Центар би 

подразумијевао сталну поставку, радионичке активности, и наравно свему 

би претходила истраживачка активност која би се документовала на 

различите начине. Сва документација би такође била документована и у 

Одјељењу за НКН РС у Музеју РС.  

Уколико би се Центар реализовао и заживио, био би свакако први те врсте 

у БиХ, и вјерујемо да би подстакао и био  мотив другим регионалним 

музејима у Републици Српској да направе исти или још бољи метод 

истраживања, документовања и презентације нематеријалног културног 

насљеђа. 

 

Елементи неопходни за реализацију пројекта: 

Теренско истраживање 25 радних дана, а које би пратило и стварање 

аудио-визуелне документације (дрон, камера, фото-апарат) 3.500КМ 

Предвиђени простор за ову намјену је површине око 200м2. Око 50м2 је 

предвиђен простор за похрањивање документације и радионичке 

активности, а око 150 за изложбу поставку. 

 

 

  

Документација би се похрањивала у електронској и писаној форми, а 

радионичка активност би се односиле на различите форме нашег 

нематеријалног култ.насљеђа, калиграфија ћириличног писма, грнчарска, 

ткања и плетења,  клесарска радионица и сл. 

За те потребе је неоходан инвентар, рачунар и телевизор. Укупна 

вриједност 4.500 КМ 

 

  

Реализација изложба је планирана у поткровном простору Музеја на око 

150м2 и у  оквиру 10 ниша, односно представљених тема. Планирано је да 

изложба буде динамичког карактера јер ће сваки нови елемент НКН које 



се региструје и документационо обради бити представљен у оквиру 

поставке, а коју ће пратити и одговарајућа публикација 

У почетку ће бити представљени елементи који су у потпуности стручно 

обрађени: 

- Ћирилица, 

- Слава-Крсно име, (елемент уврштен на Унескову Репрезентативну 

листу НКН човјечанства- Србија) 

- Брање траве иве на Озрену (елемент уврштен на Унескову 

Репрезентативну листу НКН човјечанства-БиХ), 

- Коледарице, 

- Грнчарство, 

- Клесари с Озрена, 

- Корпарство/плетарство у Посавини, 

- Легенде о стећцима (стећци се налазе на Унесковој листи али као 

материјални елементи, и заједнички су пројекат Босне и Херцеговине, 

Србије, Црне Горе и Хрватске), 

- Добојски произвођачи виолина, 

- Саборовање код средњовјековних манастира Озрен, Возућа и Удрим 

 

Ово представља само мањи дио богатог нематеријалног културног 

насљеђа сјеверо-источног дијела РС, те је у публикација, као и изложба, 

само прва фаза представљање елемената НКН. Наслов публикације ће 

бити нумерисан са бројем 1, гдје ће свака нова публикација бити 

нумерисана следећим бројем, а сваки нови представљени елемент ће 

бити представљен и на изложби , те је замишљено да иста има динамичан 

карактер.  

 

 

 

 



Потребна средства:  

- прављење ригипс преграда и молерске радове на око 270м2 зидне 

површине око 6.300 КМ, 

- мобилијар (витрине 10 и постаменти 30ком.) 4.500 КМ, 

- штампање зидних тапета и паноа 350м2   7.000 КМ, 

- штампање публикације 100 ком.            1.500 КМ 

 

Укупна потребна средства: 27.300 КМ 

 

Врло битна ствар је такође да до краја испратимо иницијативу коју смо у 

име града Добоја поднијели Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС, а у вези проглашења локалитета Гостиља 

као заштићеног станишта, на којем се врши вјековна пракса брања траве 

иве, елемента који је уписан на Унескову Репрезентативну листу 

човјечанства. Процес проглашења је у завршној фази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Историјско одјељење 

 

- Опсежна припрема збирки и документације за примопредају, због 

одласка у пензију  кустоса задуженог за Историјско одјељење, 

Историјско одјељење, организовано кроз 7 збирки и посебним фондом 

Отаџбинског рата, има око 6000 предмета.  

Извршиће се ванредна ревизија музејских предмета у свим збиркама и у 

складу с могућностима обезбиједити недостајућу опрему за одлагање и 

адекватно чување предмета како у депоу тако и оних  изложених у Сталној 

поставци. 

- Промоција и представљање јавности  реконструисане Сталне 

поставке. 

Познато је да је  Музеј због доградње, затим  реконструкције и допуне 

Сталне поставке био недоступан за групне посјете, па се очекује велики 

број групних посјета, што подразумијева  прихват и тумачење садржаја 

поставке од стране кустоса, јер Музеј у Добоју никада није успио запослити 

музејског педагога. 

-  Историјска изложба на тему Коридор живота, поводом 

обиљежавања 30 година битке за живот Републике Српске. 

- Стручна подршка започетим пројектима на заштити културно-

историјског насљеђа у музејским збиркама у Петрову, Дервенти и 

Модричи. 

- Као и свих протеклих година, кустос историчар је био и биће 

доступан свим медијима, организацијама,  удружењима, појединцима..., 

који буду показивали интересовање за музејску дјелатност и заштиту 

културно-историјског насљеђа на музејском подручју. 

 

 

 

 



Одјељење историје умјетности 

 

Новоформирано одјељење се зачело поклањањем умјетнина Драгутина 

Хандановића и тренутно броји збирку од 100 умјетничких дијела са 

комплетном пратећом документацијом. Дио је изложен у сталној 

поставци, а дио умјетнина је планиран за излагање као мобилна, гостујућа 

изложба. У 2022. години планирали смо да ову гостујућу изложбу 

реализујемо у Дервенти ( у музејској збирци у оквиру Народне библиотеке 

„Бранко Радичевић“) и Требињу ( у Музеју Херцеговине). Такође, 

паралелно са изложбеном активношћу неопходно је уређење депоа за 

потребе овог новоформираног одјељења. Надамо се да ће у 2022. години 

Министарство просвјете и културе РС одобрити пријем у радни однос 

историчара умјетности, јер од постојећих стручњака у Музеју нико није 

квалификован за ту област. Да се на квалитетан начин обради постојећа 

збирка, вреднује и промовише, те врши аквизиција и других умјетничких 

дијела, њихова обрада и промоција. 

Трошкови прављења пратећих паноа и постамената, превоза изложбе и 

смјештаја не би требало да прелазе 3.500 КМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природњачко одјељење 

 

Покушаји оснивања природњачког одјељење Музеја у Добоју може се 

везати за Винка Калиха, који је своју збирку препарираних инсеката, 

биљака и животиња почетком 70-их година 20. вијека покушао 

реализовати у нашем музеју али је због промјене посла и селидбе у Тузлу 

1974. године са собом понио и ту збирку која је и данас основа 

природњачког одјељења у Тузли. 

Пријемом биолога од 2012. године, Музеј у Добоју почиње са 

формирањем овог одјељења. Врше се истраживања природног насљеђа и 

пристизање првих експоната у музејске збирке са простора који Музеј 

својим дјеловањем покрива 

У 2021. години реализована је и изложба, која постаје саставни дио сталне 

музејске поставке.  

У плану за 2022. годину је израда каталога сталне поставке, гдје ће бити 

описани експонати који су изложени по групама. 

Обзиром да је фокус у 2021. години био на изради сталне поставке те је 

теренско истраживање било знатно мањег обима него обично, тако да је 

план за 2022. годину да се више времена посвети теренском истраживању 

и прикупљању материјала на терену:  

- У мају мјесецу је планиран одлазак на Зеленгору ради истраживања 

змија отровница и да би се допунила колекција змија у Музеју пошто 

су обухваћене и у сталној поставци. Ову активност Музеј у Добоју ће 

радити у сарадњи са ПМФ из Бања Луке. 

-  У плану је и  сакупљање љековитих биљака које расту на нашем 

терену, као планирана тема за изложбу. 

- Праћење квантитета станишта иве на Гостиљу, која је уско везана за 

обичај који је Унеско уврстио на своју Репрезентативну листу. 

- Регистровање старих и импозантних примјерака дрвећа на нашем 

подручју, од којих су неки највећи примјерци у Босни и Херцеговини. 

-  

Планирано је да се стална поставка допуни материјалом прикупљеним на 

терену, али и откупом сувих препарата. Првенствено се мисли на откуп 

препариране крупне дивљачи коју је тешко прибавити теренским радом.  



Потребна средства: 

 

- израда каталога за природњачко одјељење  2000 КМ 

- теренско истраживање на Зеленгори (3 дана)  450 КМ 

- теренско истраживање на Озрену (20 дана)  1.400 КМ 

- медицински алкохол за конзервацију материјала 150 КМ 

 

Укупна средства: 4.000 КМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, са проширеном зградом површине око 1100м2,  за 

основно функционисање  (комунални, комуникациони, режијски и 

трошкови енергије) неопходно је око       35.000 КМ (без трошкова  накнада 

за чланове УО Музеја у Добоју). 

Не рачунајући плате запослених планирани буџет за реализацију 

планираних активности у 2022. години је у висини од 121.800 КМ.  

Град Добој         61.800 КМ 

Министарство просвјете и културе Републике Српске 10.000 КМ 

Министарство културе и информисања у Влади Србије 4.000 КМ 

Секретаријат за вјере у Влади РС        6.000 КМ 

Митрополија дабро-босанска 

и Епархија зворничко-тузланска       20.000 КМ 

Министарство цивилних послова БиХ                                 20.000 КМ 

 

УКУПНО:         121.800 КМ   

 

Свакако се подразумијева да ће ниво реализације програма рада директно 

зависити од висине обезбијеђених средстава у 2022. години. 

 

 

 



 

 




