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На основу члана  78. став 2. Закона о култури, чл.38 став 1.тачка 8., и чл. 48.став 1.тачка 
6.Статута  Народног музеја Топлице  Прокупље,   директор Установе  подноси ,  
Управни одбор усваја: 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ   ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
 
• Основни подаци о Народном музеју Топлице 
 
 
Назив Народни музеј Топлице 
Седиште Прокупље, Ратка Павловића бр.31 
Оснивач Град Прокупље 
Датум оснивања 11.10.1946.године 
Бр.регист.улошка 052-89 од 16.10.2020.године 
Матични број 07598165 
ПИБ 100413806    
Основна делатност 9102-Делатност музеја, галерија и збирки 
ВД Директор Љиљана Красић-дипл.екон. 
Укупан бр.запослених 21 (двадесетједан) 
Телефон 027/322-151; 027/321-694 
Електронска пошта установе muzejtoplice@gmail.com 
Веб сајт установе www.muzejtoplice.org.rs 
 
 
 

• Историјат Народног музеја Топлице 
 
Народни музеј Топлице-Прокупље основан је 11.10.1946.године . Музејска зграда је 
проглашена  за споменик културе. Према одлуци Министарства културе о 
територијалној надлежности, покрива територију града  Прокупља и три општине: 
Куршумлије, Блаца и Житорађе.  Музеј је смештен у згради старе поште, саграђеној 
1912.године, према пројекту архитекте Бранка Таназевића, која је проглашена за 
споменик културе. Године 1979. дограђен је део зграде где су организоване канцеларије 
за кустосе и галеријски простор. У задње две године музеј је имао преко 20.000 
посетилаца. Тај број посетилаца музеј је имао  80 тих 20 века тј. пре 30 година. У 
Музеју се израђују сувенири, копије музејских предмета који, поред тога што 
представљају својеврстан сувенир, доносе и приход а помажу  боље упошљавање 
запослених  радника у  Музеју. Посебни програми су направљени за ученике основних 
и средњих школа, у складу са школским програмима, што је повећало посету Музеју. 
Музеј потписао је Протокол о сарадњи са САНУ –огранак у Нишу, Народним музејем 
Ниш и Народним музејем Лесковац. 
Основна делатност Музеја  прописана је Законом о културним добрима и Законом о 
култури, која подразумева чување културне баштине и прикупљање података о 
историјском наслеђу. Поред тога музеј организује и : изложбе, предавања, научне 
скупове  и др.            
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Основну изложбену делатност Музеја чине сталне музејске поставке.  
              
-       Археолошка налазишта града Прокупља 
-       Топлички устанак 1917. године 
-        Прокупље у 20. веку и 
-        Етнолошка поставка 
Повремена изложбена делатност састоји се од изложби: 
-      - научно-истраживачких, 
-      - просветно-педагошких, 
-      - информативно-пропагандних, 
-      - међународних, домаћих, ревијално-репрезентативних и др. 
 
Музеј објављује резултате свог рада, у оквиру своје делатности, путем научних, 
стручних и популарних издања. 
Научна и стручна издања Музеја су: 
-стручне и научне публикације: каталози збирки и колекција, каталози изложби, 
монографије и приручници. 
 
• Извори финансирања Народног музеја Топлице 
 
Средства за обављање делатности Музеја и остваривање програма и пројеката, 
обезбеђују се у складу са законом, и то: 
 
1) из буџета града Прокупља 
2) из прихода остварених обављањем делатности 
3) од накнада за услуге 
4) продајом производа – публикација, сувенира, копија, репродукција, дописница  
5) вршењем услуга правним и физичким лицима 
6) из закупа пословних просторија и опреме 
7) донаторством, спозорством, поклонима, легатима 
8) уступањем ауторских и сродних права, 
9) и других извора финансирања (пројектно финансирање) и 
10) на други начин, у складу са законом. 
 

• Унутрашња организација у Народном музеју Топлице 
           

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани и успешног 
извршавања послова из надлежности Музеја, у оквиру Музеја се образују основне 
организационе јединице -одељења, којима се сходно природи посла могу дати и други 
називи. Основне организационе јединице музеја су: 
- одељење за стручни рад са музејским збиркама,  
-одељење за стручни рад са публиком, и  
-одељење за опште и техничке послове. 
 Сходно развоју музеја и музејских послова могу се образовати и друге основне 
организационе јединице. 
Унутрашња организација и систематизација послова у Музеју ближе се уређује 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова на који даје 
сагласност градоначелник града  Прокупља. Овим Правилником ближе се утврђује 
организација рада, делокруг рада, начин извршавања послова и задатака, начин 
руковођења, планирање и утврђивање обавеза, одговорности и овлашћења запослених у 
извршавању послова. 
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• Пословање Народног музеја Топлице у 2021.години 
 

Музеј има регионални статус и комплексног је типа. Музеј располаже следећим 
збиркама: 

1. Историјска збирка 
2. Археолошка збирка  
3. Збирка историје уметности  
4. Етнолошка збирка  
5. Нумизматичка збирка 
6. Збирка науке и технике 

Ревизја музејских збирки рађена је 2020.године (по Зкону о културним добрима 
ревизија се ради на 10. година). 
Историјска збирка  се дели на три збирке и то:  
1-Збирка Гвоздени пук 1912-1918.; 
2-Збирка Топлички устанак 1917.;и 
3- Збирка 2.светски рат у Топлици. 
Археолошка збирка садржи предмете/експонате са два археолошка налазишта Плочник 
и Хисар. 
Збирка историје уметности поред уметничких слика које чине збирку , има и 
уметничких слика за даљу продају. 
Етнолошка збирка располаже предметима/ експонатима са градског и сеоског 
подручија. 
Нумизматичка збирка  располаче новцем из различитих периода пронађена приликом 
археолошких ископавања и истраживања. 
Збирка науке и технике садржи мали фонд предмета и једна је од најмлађе 
формираних збирки у музеју. 

У 2021. години реализована су укупно 5(пет) пројеката захваљујући 
Министарству културе и информисања Републике Србије и Центру за промоцију науке 
Београд. Реч је о следећим пројектима: 

1. „Заштита и чување музејске грађе у Народном музеју Топлице“ набавком  
5.металних поличних регала и 500 ком. ПВЦ кутија са поклопцем за 
одлагање археолошких  предмета у укуном износу од 651.250,00 динара 
које је подржало и финансирало Министарство културе и информисања. 
Овим пројектом је уређен депо- подрум који је био несређен. Подрум је у 
површини од 20м2 . Пре постављања металних поличних регала и ПВЦ 
кутија подрум је  рашчишћен, окречен и дезинфикован, овом набавком 
решили смо проблем складиштења археолошког материјалаи обезбедили  
адекватну заштиту и начин чувања. 

2. „Археолошка истраживања цркве Свете Петке у Матарови“ , у току 
реализације пројекта су предузета археолошка истраживања цркве Свете 
Петке у селу Матарова. Истраживањима је обухваћен цео простор цркве, 
са  методолошким приступом, предметни пронађени након ископавања и 
истраживања су документовани и чувају се у Народом музеју Топлице, а 
техничка документација са снимцима и описом је послата Министарству 
културе и информисања који је за то надлежан и издаје дозволу за напред 
поменута истраживања.   
Вредност пројекта је 800.000,00 динара које је подржало и финансирало 
Министарство културе и информисања. 

3.  „Археолошка истраживања комплекса Хисар у Прокупљу“,  ''Комплекс 
Хисар'' који обухвата утврђење Хисар са подграђем у којем се налазе 
локалитети Латинска црква и црква Св. Прокопија представља један од 
најважнијих пројеката за културу и туризам Топличког округа, а посебно 
самог града Прокупља.   Евидентиран је велики број позиција остатака 
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архитектуре, који представљају будуће истраживачке задатке, урађена је 
тријажа најугроженијих тачака утврђења ради планирања и писања 
будућих пројеката, посебно када се ради о потесу источног бедема на ком 
се налазе, поред Куле 1, још две куле, а повезан је са Објектом 3/2021, 
што би био фокус истраживања за следећу годину, поред нужности да се 
сними локалитет методом ЛИДАР и уради ситуациони план. Предметни 
налази пронађени након ископавања и истраживања су документовани и 
чувају се у Народом музеју Топлице, а техничка документација са 
снимцима и описом је послата Министарству културе и информисања 
који је за то надлежан и издаје дозволу за напред поменута истраживања.   
Вредност пројекта је 700.000,00 динара  које је подржало и финансирало 
Министарство културе и информисања. 

4. „Лица Плочника: дигитална биографија антропоморфних и зооморфних 
фигурина са локалитета Плочник „ 130 налаза израђених од осетљивих 
материјала је скенирано у 3Д формату, уз максимално поштовање 
безконтактне методологије руковања налазима, Дигитализовани налази 
су постављени на онлине сервис Sketchfabи омогућен им је приступ; у 
наредном периоду се очекује да ће приступ бити могуће реализовати и 
кроз интернет презентацију Народног музеја Топлице, 73 налаза су 
документована са SLS 3Д скенером високе тачности волуметријске и 
површинске реконструкције 67 налаза је документовано уз, коришћење 
развијене методе фотограметријског снимања која омогућава дигиталну 
реконструкцију суб-милиметарске тачности површине и волумена, као и 
реконструкције високе резолуције текстуре.  
Вредност пројекта је 600.000,00 динара које је подржало и финансирало 
Министарство културе и информисања. 

5. „Звуци прошлости из Глувог потока “, који је подржао и финансиро 
Центар за промоцију науке-Београд са 125.000,00 динара 
Учесници на пројекту су професори и ученици основних школа на 
територији Прокупља, Блаца и Куршумлије. Пројекат је реализован у две 
фазе, у првој фази су била теренска истраживања/упознавања са 
локалитетом у Пребрези, обилазак Глувог потока и  упознавање с 
Пребрезом . Други део је реализован у музеју презентацијама школских 
тимова о локалитету у Пребрези и фосилним остацима.  

Прошле године Народни музеј Топлице је обележио свој јубилеј 75 година постојања и 
рада, отварањем изложбе о историјату и раду музеја свих претходних година. 

 
У оквиру редовног програма изложбене делатности 2021.године у Галерији 

„Божа Илић“ организоване су следеће изложбе: 
• Прошле године у мају месецу  обележили смо  двадесетпет година рада и 

постојања галерије „Божа Илић“ изложбом слика Боже Илића из депоа музеја 
Топлице и приватне колекције Вукмана Кривокуће из Ниша. Значајан јубилеј је 
обележен поставком петнаест оригиналних слика и пропраћена је каталогом 
чији је аутор Д.Поповић. Слике господина Кривокуће су први пут изложене у 
Галерији Божа Илић. 

• Изложба калиграфије Александра Станковића из Ниша. Ова изложба такође 
представља премијеу што се тиче врсте уметности која није приказивана код 
нас, калиграфија у форми комплетне изложбе. 

• У сарадњи са Музејем Ћуприја организована је изложба слика Боже Илића из 
фонда Народногмузеја Топлице. На основу урађених и припремљених 
фотографија слика што је урађено у Галерији Божа Илић, израђен је пратећи 
каталог за изложбу. 

• У периодима између текућих изложби настављена је и завршена Продајна 
изложба слика из фонда Породице Миладиновић. Заступљено је било више 
аутора из Србије од којих су неки значајни. 
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• Ликовна радионица ОШ Ћићко. У Ликовном кабинету ОШ Ратко Павловић 
Ћићко одржана је таква једна радионица. За три дана рада потврдила је наведено 
мишљење. Владан Лабовић, професор ликовне културе у сарадњи са колегама 
Бранком Вукајловићем, Драганом Прелић, Маријом Ристић и Драганом 
Поповићем,кустосом Галерије Божа Илић постигао је, завидан ниво 
организације а једанаест ученика прокупачких основних школа, младих сликара, 
исказало висок ниво посвећености. Испољена је недвосмислена склоност и 
тежња за сликањем, озбиљан однос и степен репродукције слика значајних 
светских сликара. Неки од учесника, већ су награђени на ликовном конкурсу 
,,Сви смо једно-сви заједно“ који је расписан у оквиру пројекта Партнерство за 
праведно, квалитетно образовање у организацији Центра за интерактивну 
педагогију а под покровитељством Дечије фондације Песталоци.Тема радионице 
је била, Интерпретирање дела познатих сликара (Сезана, Ван Гога, Надежде 
Петровић). Крајем децембра настали радови су изложени у галерији Божа Илић. 

• Ликовна колонија Божа Илић 2021. Уочи дана Св.Прокопија по традицији 
одржана је Ликовна колонија. Деветоро уметника из Београда, Ниша и 
Прокупља на Белом Камену, учествовало је ураду исте. Троје садашњих и 
бивших професора академије, такође троје, председника УЛУСа учинили су оај 
хепенинг јако квалитетним иако смо због пандемије одустали од гостију из 
иностранства. Двадесетак квалитетних слика. 

• Изложба слика са Колоније акварела Зубин Поток. Под називом Омаж Младену 
Поповићу, приказано је двадесетак акварела више аутора од којих је 
најзначајнији покојни Здравко Мандић. Поред тога изложене су и акварели 
Георгија Георгијева те Богдана Антонијевића који су били гости манифестације 
у неколико наврата. 

• Током године Галерију је посетило преко 1500 посетилаца. Настављена је 
успешна продаја сувенира, књига и слика. Повремено су из школа Галерију 
посећивали наставници ликовне културе са децом придржавајући се  
епидемиолошким мерама. 
 

        Народни Музеј је у прошлој години одрадио нову поставку „Прокупље у 20 веку“  
на паноима и са постављањем оргиналних предмета у витринама. 
Званично је отворена Спомен соба „Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 
1912-1918“. Спомен соба је отворена од стране подпредседнице владе и министарке 
културе и информисања Маје Гојковић и градоначелника града Прокупља Милана 
Аранђеловића. Санацију и адаптацију простора је финансирало Министарство правде а, 
а опремање исте Министарство културе и информисања. У спомен соби се налазе 
оргиналне фотографије, документа и предмети из историјске збирке Народног музеја 
Топлице. Одрађен је и каталог и изложба посвећена Гвозденом пуку поводом  свечаног 
отварања. Одржана су предавања „Битка за освајање Коте 1212. на Солунском фронту 
(ослобађање Битоља)-предавачи виши кустос музеја Дарко Жарић и историчар Маја 
Димић. 
Обележили смо 105.годишњицу од Топличког устанка 26.фебруара. 
Одрадили смо промоцију Топличког зборника бр.5 у издању Народног музеја и 
Историјског архива. 
Археолошка ископавања и истраживања на локалитету Хисар 
У 2021.години су рађена заштитна археолошка ископавања и истраживања на 
локалитету Хисар по основу пројеката града Прокупља, истраживања су рађена на 
траси расвете, простору паркинга и траси новог асфалтног пута.  
Одрађена су археолошка ископавања и истраживања снимањем Цркве Св.Прокопија у 
Прокупљу методом георадара, истраживање гробнице Св.Прокопија. 
Пројекат ''Комплекс Хисар'' који обухвата утврђење Хисар са подграђем у којем се 
налазе локалитети Латинска црква и црква Св. Прокопија представља један од 
најважнијих пројеката за културу и туризам Топличког округа, а посебно самог града 
Прокупља. Након вишегодишњих истраживања на сва три локалитета комплекса 
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Хисар, истраживања су прекинута од 2001.године. У потпуности су завршена 
истраживања само Латинске цркве, док су остала отворена многа питања историје 
утврђења и цркве Св. Прокопија. Овај пројекат представља комплексну и свеобухватну  
ревизије досадашњих истраживања и наставак како ископавања на утврђењу, тако и 
примену недеструктивних метода приликом даљих истраживања цркве, уз наставак 
ископавања терми у порти цркве, као и отварање нових сонди у подграђу, где су 
констатоване некропола и насеље.  
Циљеви овогодишњг истраживања су били усмерени ка упознавању са резултатима 
досадашњих истраживања (под руководством Јулке Кузмановић Цветковић) и 
стратешком отварању ископа ради утврђивања простирања траса бедема, дефинисању 
фортификационих линија и елемената. Раније индиције о простирању бедемских траса 
и предлози реконструкција тврђаве су се показали погрешним, када се ради о северном 
делу подрграђа, односно северно од цитаделе јер је откривена траса бедема у дужини 
од 65 м и пешачка капија, која је накнадно зазидана. Интересантно је да је ова траса 
бедема фундирана на земљи и веома је лоше технике градње и евиднетно је да зидана у 
великој брзини, с обзиром да и сама лица нису прецизно изведена иако дебљина бедема 
износи 1,70 м. Дефинисани су остаци Куле 1, која се налази у близини објекта 3/2021 и 
дефинисана је траса бедема која иде од Куле 1 у правцу севера, а на плану утврђења се 
води као југозападни бедем у дужини од 29,50 м. Дефинисана је и траса северозападног 
бедема у дужини од 21 м. Укупно је истражено 115 м бедемских траса. Истражен је још 
један објекат – Објекат 4,/2021,  димензија 7,40 x 7,90 м, непознате намене, датован у 
14/15 век, који се налази између Цитаделе и паркинга. Од покретног материјала 
пронађени су уломци средњевековне керамике, предмети од метала (у највећем броју 
клинови, бронзана посуда са дршком, алатке и друго). 
 Евидентиран је велики број позиција остатака архитектуре, који представљају 
будуће истраживачке задатке, урађена је тријажа најугроженијих тачака утврђења ради 
планирања и писања будућих пројеката, посебно када се ради о потесу источног бедема 
на ком се налазе, поред Куле 1, још две куле, а повезан је са Објектом 3/2021, што би 
био фокус истраживања за следећу годину, поред нужности да се сними локалитет 
методом ЛИДАР и уради ситуациони план.  

 
Архео парк Плочник 
 
Плочник је одлуком Министарства културе и информисања Републике Србије 

уврштен у изузетне споменике културе. Материјал из Плочника се налази у  
Археолошкој  збирци у музеју.  

Изложба „Винчанска жена –мит, богиња, мајка“ у Народном музеју Топлице 
отворена је септембра прошле године,  предмети на изложби углавном неолитске 
фигурине из Народног музеја Топлице. Иложба је путујућа коју је подржало 
Министарство културе и информисања кроз пројекат чији је носиоц Народни музеј 
Ниш. 

Музеј да у 2022.години након решавања имовинско правних односа по питању 
парцела одради пројекат за обнову Археопарка. 

 
У оквиру Музеја организују се  Музејске играонице и радионице. 

           Музејске играонице и радионице у Музеју замишљене су као едукативни 
програм намењен деци предшколског и школског узраста. У теоријском делу деца 
усвајају основне информације о музејима уопште, музејској делатности Музеја и 
различитим темама из области археологије, историје, етнологије, примењене и ликовне 
уметности. У креативном делу ђаци су се изражавали кроз ликовно и примењено 
стваралаштво (цртање, сликање, ткање, прављење новогодишњих честитки и украса...), 
али су приказивали и своје знање кроз разне презентације, рецитале, скечеве, јавне  и 
огледне часове и др.     
У 2021.години се наставило са озбиљним педагошким и едукативним радом у сарадњи 
са учитељима и наставницима историје уз поштовање епидемиолошких мера.  
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Рађене су едукације о праисторијским животињама, прављене су новогодишње 
честитке, радионице:„Прокупље, наш град“ , „Прича о старим занатима“, „Најстарије 
зграде у Прокупљу, споменик, споменик културе“, „Најпознатије и најзначајније 
личности-Никола Тесла (живот и дело)“ 
  У оквиру „Дечије недеље“, Народни музеј Топлице је прокупачким првацима 
тардиционално као и сваке године поклонио годишње улазнице ,које ће моћида користе 
када желе да присуствују неком од програма који се организују у установи. 
Манифестација „Музеји за 10“ 2021.г.са темом:“Будућност музеја-нове идеје, нове 
праксе“  је са успехом реализована по седми пут.Манифестација се одржава под 
покровитељством Министарства културе и информисања. Координатор је Национални 
комитет ИКОМ Србија.Као и претходних година настављена је сарадња са културно-
образовним институцијама.Програм се одржавао у Народном музеју Топлица, Галерији 
„Божа Илић“, Спомен соби „ Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 1912-
1918“ и на Споменичком комплексу Хисар. Манифестација је отворена изложбом 
„Словарица Прокупља, Прокупље на словоо…“ која је завршни део пројекта Народног 
музеја Топлице , под покровитељством Министарства културе и информисања. У 
оквиру манифестације обележена је и десетогодишњица успешног рада Музејске 
учионице у оквиру које су се одржавале различите радионице и играонице за ученике 
основних и средњих школа Града Прокупља. Укупан број посетилаца манифестације је 
био 1060. 
 Дани европске баштине су прошле године у Србији обележени темом:“Културно 
наслеђе за све“ . Прошле године смо програм од три дана продужили у трајању током 
целог месеца септембра. Срж Дана европске баштине чини основу највећег броја 
догађаја који се сваке године одржавају широм европе, било да се ради о практичним 
радионицама за мањи број учесника или је у питању нека велика јавна изложба. Циљ је 
био да се овом темом Дана европске баштине покаже потенцијал наслеђа као оруђа за 
његово очување и будућност. 
Приређен је богат програм, радионице, посебан акценат смо ставили на отварање 
археолошке изложбе „ Винчанска жена- мит, богиња, мајка“, као и презентовање налаза 
на локалитету Хисар кроз изложбу, витешке игре и концерт етно групе „Руно“ на самом 
локалитету. На радионицама је учествовало 87 ученика, а укупна посећеност 
манифестације преко 1000 посетилаца. 
        
  Музејски водичи су и протекле године као и сваке претходне били  усмерени на 
упознавање посетилаца  са актуелним изложбама и сталним поставкама у музеју  као и 
на вођење екскурзија и турустичких група у обилазак нашег града, комплекса Хисар и 
Археолошког локалитета Плочник.  
 
МЕДИЈИ-Народни музеј је у 2021.години снимао следеће емисије : 
-Емисија о спомен соби Гвоздени пук-Балкан трип 
-Емисија „Ово је Србија“-РТС 
-Емисија о археолошким ископавањима и истраживањима на  локалитету Хисар-РТС, 
ТВ Прва, ТВ Мост 
-Снимање емисије о Археолошком локалитету у Плочнику- Балкан трип, ТВ Прва. 
Велики број гостовања и прилога на локалној телевизији, као и на РТС-у укључења у 
јутарњем програму. 
    
 

Догађаје у  музеју  пратили су медији: телевизије РТС,  ТВ МОСТ Нет,  агенција 
Бета, ТВ Прва, Балкан трип Радио глас Епархије нишке, дневне новине: Новости, 
Курир, Блиц… 

Сајтови: www.prokupljenadlanu.rs,www.toplickevesti.com,www.prokuplje.org.rs,  
www.juznevesti.com, www.blaceinfopress.rs, www.novostitop.com... 
Укупно је објављено преко 180 текстoва о догађајима у организацији Музеја. Активно 
поред сајта ради и фејсбук и инстаргам профил. 

http://www.prokupljenadlanu.rs/
http://www.toplickevesti.com/
http://www.prokuplje.org.rs/
http://www.juznevesti.com/
http://www.blaceinfopress.rs/
http://www.novostitop.com/
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У музејској радионици за израду сувенира произведeнo je  сопственим снагама и 
средствима  300 сувенирa који су копије статуета откривених у Плочнику и на другим 
локалитетима у Топлици. 

 
Изложбе у организацији Народног музеја Топлице у 2021.години  
 

•  4.1.2021.- 3.3.2020.-   године, изложба; „II  ПЕШАДИЈСКИ ПУК ПРВОГ 
ПОЗИВА КЊАЗ МИХАИЛО- ГВОЗДЕНИ ПУК“, aутори: Петко Марјановић 
(Народни музеј Топлице) и Радивоје Костић……………………. 7 посетилаца 

• 13.3.2021.-10.5.2021. године- изложба Душан З. Милачић: романиста, 
књижевник, преводилац (1892-1979). Организатори Народна Библиотека Раде 
Драинац Прокупље и Огранак САНУ у Нишу, Координатор пројекта: Драган 
Огњановић, Аутор изложбе: Јован Младеновић…………………27 посетилаца 

• 12.5.-12.6.2021. године,  изложба:  „Словарица Прокупља, Прокупље на 
словоооо...“ Народни музеј Топлице. Aутори: ученици ОШ Р. Павловић –Ћићко, 
ОШ 9 октобар, ОШ Н. Стојановић- Татко. Изложба је рађена у оквиру пројекта  
које је финансирало Министарство културе и информисања РС, реализатор 
пројекта -виши музејски водич Маријана Остојић……………….128 посетилаца 

• 17.5.2021. године  Једнодневна изложба у оквиру манифестације „Музеји за 10“ 
Културно образовни центар „Топлица“,„Фарбање ускршњих јаја“..5 посетилаца 

• 14.6.2021.- 10.7.2021. године, изложба Удружења потомака ратника Србије 1912-
1918. године „Гвоздени пук“ – „Од одбора до гвозденог пука 2010-2020“ 
поводом 10 година рада удружења…………………………………..32 посетиоца 

• 15.7.-23.8.2021. године, изложба "Археолошко наслеђе Куршумлије"-Народни 
музеј Топлице. Аутори: Сања Црнобрња Красић, виши кустос археолог и Милан 
Савић, археолог. Изложбу је отворила др Емина Зечевић музејски саветник 
Народног музеја у Београду………………………………………….102 посетиоца 

• 23.8.-18.9.2021. године, изложба Душан З. Милачић: романиста, књижевник, 
преводилац (1892-1979). Организатори Народна Библиотека Раде Драинац 
Прокупље и Огранак САНУ у Нишу,Координатор пројекта: Драган Огњавовић, 
Аутор изложбе: Јован Младеновић…………………………………..45 посетилаца 

• 20.9.-7.10.2021- године „ВИНЧАНСКА ЖЕНА- МИТ, БОГИЊА, МАЈКА" 
Изложба реализована у сарадњи музеја Ниш,  Народног музеја Прокупље, музеја 
Жупе у Александровцу и Културног центара у Алексинцу. Аутори изложбе: 
виши кустос археолог Татјана Трајковић Филиповић Народни музеј Ниш, 
археолог Јулка Кузмановић Цветковић Народни музеј Топлице, историчар 
Александар Никезић из Центра за културу у Алексинцу и археолог Петар 
Милојевић из Археолошког института у Београду. 

• У оквиру изложбе представљена је  публикација „Познонеолитска и 
ранонеолитска фигурална пластика из северних области централног 
Балкана“………………………………………………………………104 посетилаца 

• 11.10.-21.11.2021. године, изложба поводом обележавања „75 година и рада 
Народно музеја Топлице“, Аутори изложбе: директор музеја Љиљана Красић и 
Дарко Жарић, виши кустос историчар………………………………. 161 посетиоц 

• 22.11.2021.-15.1.2022. године, изложба „МОРАВСКА СРБИЈА између 
стварности и легенде" Народног музеја Крушевац.Аутори изложбе: историчари 
Сања Рутић Воротовић и Горан Васић……………………………...559 посетилаца 

• Изложбе у Народном музеју Топлице у 2021. години обишао је 1141 посетиоц. 
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Музејске активности 
 

Манифестација Музеји за 10 
• 13.5.2021. године- Филмска радионица „Филм клуб Прокупље“ 
• 14.5.2021. године- Предавање „Битка на Плочнику 1386. године“, виши кустос 

археолог Сања Црнобтња Красић и виши кустос историчар Дарко Жарић 
• 15.5.2021.године- Пројекција у покретном планетаријуму „Космос на длану“, 

Астрономскко друштво „Магеланов облак“ 
• 17.5.2021.године- Солистички концерт на клавиру Дениса Сушице 
• 18.5.2021. године- Обележавање 10 година Музејских радионица и играоница 

Народног музеја Топлице 
• 15.6.2021. године- Удружење "Гвоздени пук 1912– 1920.“ , обележавање 10 

година рада- 11 посетиоца  
 

• 17.7.2021. године- Предавање "Учешће Гвозденог пука у ослобођењу 
Македоније од Турака 1912. године" сала Дом културе. Излагачи: виши кустос 
историчар  Дарко Жарић и историчарка Маја Димић.- 32 посетиоца 

• 27.8.2021. године-  Отварање 10. Филмског фестивала  у Прокупљу ПроФиФест– 
21 посетиоц 
Програм за манифестацију Дани Европске баштине 

• 2.9.2021. године- Промоција збирке песама  „Конак у позадини“ Марије Јањевић  
у организацији библиотеке Раде Драинац, - у оквиру Дана европске баштине 

• 11.9.2021. године у оквиру „Дана европске баштине“ у утврђењу на Хисару „У 
славу светог Прокопија“ организована је презентација резултата са 
овогодишњих археолошких истраживања на Хисару, извођење „витешких 
борби“ витезова из удружења „Чувари белих цркава“ из Куршумлије и концерт 
етно групе „Руно“ из Врњачке бање  

• 17.9.2021. године- Реситал Музичке школе Корнелије Станковић „Великани 
класичне музике за виолину и клавир“ Проф.  Миодраг В. Богић - виолина и 
проф. Бисерка Маровић - клавир.  У оквиру Дана европске баштине 
Остале манифестације:  

• 8.10.2021. године- Предавање „ Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 
Србије 1912-1918.“  У организацији Центра за културу „Градац“ у Рашкој. 
Предавачи: историчари Народног музеја Топлице Маја Димић и Дарко Жарић 
виши кустос историчар- 40 посетилаца 

• 12.11.2021. године у оквиру манифестације „Дани Прокупца“ одржана је Панел 
дискусија са власником  винарије Грабак Милошем Јовановићем из Врњачке 
Бање    

• 26.11.2021.године- Друга фаза пројекта Народног музеја Топлице „Звуци 
прошлости из Глувог потока“ и финална радионица ученика прокупачких 
основних школа. Прва фаза овог пројекта, реализована је на терену, обиласком 
Пребрезе у октобру месецу. Пројекат реализован уз финансијску подршку 
Центра за промоцију науке. - 35 посетилаца 

• 23.12.2021. године- Солистички концерт класичне музике, пијанисткиња  Мина 
Красић у пратњи сопрана Аните Ферлеж Ераковић- 22 посетиоца 
 

• 28.12.2021. године – Духовни разговори на тему „ Душевни мир у доба немира“  
професор теологије Ивица Живковић. Организатори Народни музеј Топлице и 
црква Светог Прокопија- 24 посетиоца 
 

Посете званичника: 
 

• 26.2.2021. године- Делегације: Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Топличког округа, Града Прокупља и директори: Архива 
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Војводине, Историјског архива Ниш, Архива Врања, Лесковца, Прокупља, 
Зајечара и Пирота -35посетилаца  

• 13.5. 2021. године - посета потпреседнице Владе и министарке културе и 
информисања Маје Гојковић и представника Владе и града Прокупља-35 
посетилаца 

• 3.6.2021. године -Удружење за неговање традицује са гостима из Смедерева-25 
посетиоца 

• 12.6.2021. године - Туристичка организација Прокупља са гостима из Републике 
Српске-8 посетиоца 

• 13.6.2021. године- Професорска екскурзија ОШ из Вршца-40 посетиоца 
• 20.7.2021. године- Екипа РТС-а-6 посетиоца 
• 25.8.2021. године- Учесници Драинчевих сусрета- 12посетиоца 
• 24.9.2021.године-Делегација из Музеја савремене уметности-5 посетиоца 
• 25.9.2021. године- Синдикат библиотеке из Трстеника-15 посетиоца 
• 25.9.2021. године- Организација „Доброчинство“ из Београда-9посетиоца 
• 28.9.2021.године- Представници Радне групе за припрему, реализацију и 

спровођење програма "Престоница културе Србије 2023." др Тијана 
Палковљевић Бугарски, историчар уметности, председник Радне групе, др Дарко 
Полић, архитекта, члан Радне групе и Вук Радуловић, представник 
Министарства културе -6 посетиоца 

• 21.10.2021. године- Удружење радиоаматера са гостима из Министарства 
одбране-15посетиоца 

• 7.12.2021. године- Посета дечје позоришне екипе из Грачанице-15посетиоца 
• 9.12.2021. године- Гости из Дома културе Стари Колашин- Зубин Поток-

5посетиоца 
Програми одржани у Спомен соби  Гвоздени пук у ослободилачким ратовима Србије 
1912.- 1918. Године: 
 

• 13.5.2021. године- Отварање Спомен собе  Гвоздени пук у ослободилачким 
ратовима Срије 1912.- 1918. године. Спомен собу оворила потпреседница Владе 
и министарка културе и информисања Маја Гојковић- 45 посетилаца 

 
• 15.5.2021. године- у оквиру манифестације “Музеји за 10“ Културно уметнички 

програм „Будућност у музици, стиху и прози“ музичка школа Корнелије 
Станковић и књижевни радови ученика ОШ Н.С.Татко 

 
• 15.5.2021.године-  у оквиру манифестације “Музеји за 10“ Мултимедидијална 

презентација „Битка за освајање коте  1212 на Солунском фронту-ослобођење 
Битоља“ : Предавачи: виши кустос историчар  Дарко Жарић и историчарка Маја 
Димић 

 
• 4.6.2021. година -Историјска трибина под називом „Присаједињење Војводине 

КраљевиниСрбији 1918. године и Гвозденипук“, организовао Народни музеј 
Топлице у сарадњи са Архивом Војводине и Историјским архивом Топлице. 
Предавач проф. др Саша Марковић, декан Педагошког факултета у Сомбору- 28 
посетиоца 

 
• 14.7.2021. године- у оквиру славских свечаности одржана је промоција књиге 

"Стварање Балканског савеза 1912 " проф. Др Саше Станојевића- 25 посетиоц 
• 4.9.2021.- Удружеље за неуромишићну и церебралну парализу, промоција филма 

„Срећа се налази унутар нас“-27 посетилаца 
• 24.9.2021.- Ученици основне школе "9.октобар", у оквиру манифестације "Дани 

европске баштине" приказали презентацију "Жене јунаци Гвозденог пука" на 
српском и енглеском језику. 
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Посете званичника и групне посете: 
• 26.2.2021. године- Делегације: Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Топличког округа, Града Прокупља и директори: Архива 
Војводине, Историјског архива Ниш, Архива Врања, Лесковца, Прокупља, 
Зајечара и Пирота-35 посетилаца  

• 21.5.2021. године- Посета градоначелника Милана Аранђеловића, Микана 
Велиновића екс-председника Рвачког савеза Србије, Владимира Васића 
генералног секретара Удружења банака Србије- 4  посетилаца 

• 3.6.2021. године- Удружење пензионера за неговање традиције из Смедерева- 21 
посетиоц 

• 4.6.2021. године- гости Града Прокупља, генерал  полиције Братислав Дикић- 8 
посетиоц 

• 12.6.2021. године- Туристичка организација Прокупља са гостима из Републике 
српске- 8 посетиоца 

• 13.6.2021. године- Професорска екскурзија из Врања- 44 посетиоца 
• 15.7.2021.године- Представници града Прокупља са гостима из Кочевља-8 

посетиоца 
• 22.7.2021.године- Представници града Прокупља са делегацијом Француског 

града Епона-  8 посетиоца 
• 25.8.2021. године- Учесници Драинчевих сусрета песника- 14посетиоца 
• 2.9.2021.године- Дом ученика средњих школа Прокупље са представницима 

Министарства просвете- 10 посетиоца 
• 27.9.2021. године- Гости Дома културе-4 посетиоца 
• 6.10.2021. год- ТВ екипа емисије "Са Тамаром у акцији" са ученицима Основне 

школе "Светислав Мирковић Ненад" у Белољину -10 посетиоца 
• 21.10.2021.године- радио аматери прокупља и представници Министарства 

одбране Р. Србије- 10 посетиоца 
• 21.10.2021. године- Екскурзија из Богатића-15 посетиоца 
• 1.11.2021. године- Начелник Мачванског округа Владан Красавац, председник 

Општине Богатић Милан Дамњановић, потомак јунака Гвозденог пука Зоран 
Ђорђевић, грaдоначелник Прокупља Милан Аранђеловић и председници 
Скупштине Прокупља -10 посетилаца 

 
• 8.12.2021. године- Амбасадор Израела у Србији Јахел Вилан у пратњи начелника 

Топличког округа Златана Миљковића и градоначелника Милана Аранђеловића-
13 посетиоца 

Посета Археопарку у Плочнику : 
• 8.8.2021. Група немачких туриста-18 посетилаца 

Укупан број посетилаца у 2021. години 4.578  
 

  Народни музеј Топлице је извршио попис ратних меморијала на територији града 
Прокупља и споменика који нису ратни меморијали. 
Одрађене су фотографије и опис са чињеничним стањем, укуно по попису 
евидентирано је тридесетједан ратни меморијал, и шест споменика. 
  

 
Признања: Поводом дана државности Републике Србије 15.фебруара 

2021.године Народни музеј Топлице одликован је  Сретењским орденом трећег степена 
– КОПР 13,  за нарочите заслуге за Републику Србију и за њене грађане у области 
културе поводом 75 година  постојања  и рада. Одликовање се  додељује указом 
Председника Републике Србије  поводом Дана државности Републике Србије, и ово је 
за нас најпрестижније одликовање, осећамо дубоку захвалност али и обавезу за још 
бољи и успешнији рад и још веће резултате.   
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• Коначна оцена пословања Народног музеја Топлице  у 2021.години 
 
Сматрамо прошлу 2021. годину успешном за Народни музеј Топлице Прокупље, 

јер смо активно радили, отпочели смо са археолошким ископавањима и истраживањима 
на Хисару, сређивањем унутрашњости музеја пословног простора и депоа, уз 
поштовање свих  епидемиолошких мера.  

Успешно смо реализовали  пет пројеката уз пуну подршку Министарства 
културе и информисања, Центра за промоцију науке Београд  и ЈЛС града Прокупља. 

Учествовали смо у манифестацијама које приређују музеји широм Србије, 
одржали ликовну колонију, организовали изложбе, рад са васпитно образовним 
установма, рад на монографијама, новим издањима брошура и публикација. 

Обележили смо два јубилеја 75 година постојања и рада народног музеја 
Топлице , и 25 година постојања и рада Галерије „Божа Илић“ 

О успешности рада музеја сведочи и додељено једно од најзначајнијих признања 
Сретењски орден трећег степена – КОПР 13,  за нарочите заслуге за Републику Србију 
и за њене грађане у области културе поводом 75 година  постојања  и рада. 

Успоставили још бољу организацију међу запосленима и уопште у самом 
пословању и раду музеја. Није било недостатака и неправилности у раду, испоштовани 
су законски прописи. 
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• У прилогу је представљен Финансијски извештај за 2021. годину, са 

табеларним прегледом остварених прихода и расхода. 
 
 
• Приходи у 2021. години 
 
I- Од укупно одобрених средстава буџетом  након  ребаланса  у износу од  

25.647.800 динара утрошено је 22.216.201 динара, што чини 87% 
извршења буџета од планираног. 

 
II- У прошлој години смо имали и приход од НСЗ за спровођење јавних 

радова у трајању од  четири месеца  у износу од 844.026 динара, за 5 (пет) 
ангажованих лица.  
Приходи од министарства по одобреним пројектима у износу од 
2.750.870 динара. 
Приходи од РФЗО –боловање преко 30 дана у износу од 35.787 динара. 
 

III- Остварени сопствени приходи Народног музеја Топлице приказаних у 
табели у укупном износу од  474.920 динара 

 
Укупни приходи I+II+III= 26.321.804 динара. 
 
 
• Расходи и издаци у 2021. години 
 
Укупни расходи су такође табеларно приказани  и износе 24.948.002 динара, и 

издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.359.802 динара. 
 
Пословни резултат за 2021. годину представља вишак прихода и примања–

суфицит у износу од  14.000 динара. 
 
Неутрошена новчана средства пренета из 2021. године у 2022. годину износе 

36.606 динара.  
 
Када се износу вишка прилива и примања од 14.000 динара додају неутрошена 

новчана средства пренета из 2021. године у износу од 36.606 динара, добијамо износ од 
56.606 динара који представља  укупна неутрошена средства на дан 31.12.2021. године 
која су пренета у 2022. години. 

 
 
                                                                                                            

 
        Председник  

                                                     Управног одбора  
Народног музеја Топлице 

                Срђан Јовић 
________________ 


