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 Током 2012. године у оквиру историјског спомен комплекса Знаменито место Бранковина  
реализоване су следеће групе послова: 

- Инвестиционо одржавање 
- Програмске и промотивне активности 
- Активан рад са посетиоцима 

 
У оквиру инвестиционог одржавања реализоване су следеће активности:  

- Учешће у изради нове ограде у црквеном делу комплекса 
- Поправка свих постојећих столова и клупа и израда нових столова и клупа поред старих 

школа  
- Поправка делова ограде око старих школа 
- Поправка свих капија у делу комплекса око старих школа 
- Интервенције на крову, олуцима и праговима објеката Протине и Десанкине школе и 

Старе писарнице. 
- Редовно сезонско и међусезонско одржавање (кошење, чишћење, снабдевање водом, 

пражњење септичке јаме и сл.) 
У оквиру програмских  и промотивних активности реализовано је:   

- Организовање и суорганизовање традиционалних манифестација (Десанкини мајски дани, 
Сусрети песника, Дан малина). 

- Активно учешће у заједничким активностима сељана Бранковине на ревитализацији 
спомен места Бранковачки вис (израда информативних табли и путоказа, израда реплике 
заставе Проте Матеје и сл.) 

- Редовно информисање свих туристичких агенција регистрованих за школски туризам , као 
и других туристичких агенција 

- Редовно информисање свих основних школа у Србији, као и излетничких и планинарских 
удружења 

- Директне учешће на сајмовима туризма у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Бања Луци, 
као и на другим сродним догађањима (аеромитинг у Батајници и др. сл.) 

- Логистичка подршка, и пратеће промотивне активности  при снимању емисије Жикина 
шареница 

- Ажурирање и позиционирање сајта www.brankovina.rs, и активирање и ажурирање  
FaceBook странице и групе. 

Активан рад са посетиоцима: 
Наведене промотивне активности су резултирале највећом регистрованом посетом од 2001. 

године од када се прати посећеност. Током 2012. године у музејском делу комплекса је 
регистровано 30.592 посетиоца. Имајући у виду да сваку групу посетилаца прати оквирно 10% 
пратилаца различитих категорија (професори, представници туристичких агенција и сл), да 
додатних оквирно 15% посетилаца обиђе само црквени део комплекса, и да се учесници и гости 
манифестација не евидентирају, током 2012. године је комплекс у Бранковини обишло преко 
40.000 посетилаца.  

Неопходно је посебно нагласити и следеће 
- Током 2012 године је у потпуности решен дугогодишњи проблем трговине робом која није 

примерена природи комплекса. 
- Такође је успостављена веома позитивна сарадња са локалним становништвом која се 

пре свега односила на заједничке активности везане за ревитализацију спомен обележја 
на Бранковачком вису и његове непосредне оклине 



- Највећи проблем у функционисању везан је за питања снабдевања водом, проблем 
канализације (септичке јаме), као и нерешени проблеми везани за реплику куће 
Ненадовића.. 

Финансијски извештај 
Током 2012. године остварен је приход од 2.447.923 динара а остало је ненаплаћено 219.722 

динара. 
Током 2012. године реализовани су трошкови од 1.389.483 динара. 

 
 

ПРИХОДИ  
 Фактурисано 

динара  
Реализован
о динара 

Остао дуг динара

 ПРИХОДИ 
 

   

Дотације од града Ваљева 100.000 100.000 - 
  
Приходи од посетилаца  2.567.645  2.347.923 

дин 
219.722 дин

УКУПНИ ПРИХОДИ У 2012.години 2.667.645 
дин 

2.447.923 
дин 

 

  
    
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО  2.447.923  

Приход у виду донација у роби и услугама у вредности око 150.000 динара 
Превасходно се односи на поправку старих и израду нових клупа,  

Овај приход се не исказију у општим калкулацијама 
 

РАСХОДИ 
ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ 
Радни однос на одређено време за кустоса (током целе радне године) и 
спремачицу (током пола радне године) 

547.252

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  
Хонораи за сезонске активноти додатног појачаног дежурства и хонорари 
спремачице пре ангажовања из претходне ставке 

267.494

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  
Трошкови штампе (офсет штампа) и трошкови израде инфо мобилијара 
(дигитална штампа) и трошкови репрезентације 

114.508

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
Водовод, канализација, смеће, одржавање ПП апарата

70.232

ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 
Израда делова нове ограде, поравка делова ограде, поправке капија, поправке и 
одржавање грађевинских објеката 

272.510

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 
Гориво, средства за хигијену, канцеларијски и остали материјал 

64.598

НАБАВКА ОПРЕМЕ 52.889
УКУПНО 1.389.483

 
Будући да се активности историског спомен комплекса Знаменитог места Бранковина већим 
делом самофинансирају, а да је приходовање у оквиру комплекса сезонског карактера (од 
јануара до маја месеца приходи су симболични, 65% прихода се оствари у периоду мај – јуни, а 
35%  у периоду јули – децембар) исказана разлика између прихода и расхода представља 
средства која су намењена за све активности рада комплекса до почетка прилива средстава из 
сезоне 2013. године.   
 
         СТАРАЛАЦ 
                                                                             ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БРАНКОВИНА 
                                                                                         Народни музеј Ваљево 
                                                                                      директор, музејски саветник 
                                                                                       др Владимир Кривошејев 
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О Д Л У К У 
 

 
      За председавајућег Савета за старање о Бранковини именује се члан савета Милица 

Остојић. 
 

 
Савет за старање о Бранковини 

Председавајући  
Милица Остојић 
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Прихвата се Извештај о активностима реализованим током 2012.године у оквиру 

Историјског спомен комплекса Знаменито место Бранковина.  
 

 
   

 
                                                        

Савет за старање о Бранковини 
Председавајући  
Милица Остојић 

            
 

 


