
 
 
На основу Одлуке о чувању и одржавању знаменитог места Бранковина (''Сл. гласник 
општине Ваљево бр. 3/01, 1/02,4/05 и 10/06 и ''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 9/11), 
Народни музеј Ваљево – установа културе од националног значаја,  као старалац 
Знаменитог места Бранковина подноси  

 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О  

АКТИВНОСТИМА РЕАЛИЗОВАНИМ ТОКОМ 2014. ГОДИНЕ  У ОКВИРУ ИСТОРИЈСКОГ 
СПОМЕН КОМПЛЕКСА ЗНАМЕНИТО МЕСТО БРАНКОВИНА 

 
 
 
 
 
 
 Примарне активности рада у оквиру Историјског спомен комплекса Знаменито 
место Бранковина усмерене су ка презентацији културно – историјског садржаја 
Комплекса, што подразумева перманентан рад са публиком, као и ка другим пратећим, 
стручним и техничким пословима чији је циљ редовно одржавање и додатни развој 
садржаја.  

Наведене активности су током 2014. године реализоване на принципима потпуне 
самоодрживости -  финасирањем свих расхода од сопствених прихода остварених у 
Комплексу, уз додатне тешкоће проузроковане смањењем сопствених прихода услед 
смањене посете због поплава и увођења јавних набавки за екскурзије. Сходно томе 
многе активности су редуковане, али се то није одразило на укупан рад комплекса, а 
потпуна самоодрживост је постигнута захваљујући преношењу дела прихода 
реализованих  у претходној 2013. години, и њиховом прерасподеломи за реализацију 
текућих расхода током целеј 2014.  
    

 Историјски спомен комплекс Бранковина је током 2014. године радио од уторка до 
недеље (понедељак нерадни дан), од 09 до 18 часова. Током сезоне школских екскурзија 
(15. април - 15. јуни и 15. септембар – 15. новембар) комплекс је радио сваки дан, уз 
продужетак радног времена, а током летњег периода организовано је радно дежурство и 
понедељком, као и рад ван радног времена, по претходној најави. 

У комплексу су перманентно радиле две особе на дугорочном ангажману, уз 
краткорочно, уговорно ангажовање додатних радника и испомоћ из Музеја током 
периода продуженог рада и великих посета (једна особа током целе сезоне и током лета 
и додатна особа у шпицу сезоне и периодично, сходно врсти посете).  

Послови радника ангажованих у Комплексу су били базирани на све аспекте рада 
са публиком као и на редовно одржавање хигијене, док су широк спектар других послова 
(стручне активности, администрација, логистика, стална промоција...) обављале стручне 
и техничке службе Народног музеја Ваљево.  

 
Током 2014. године у Историјском спомен комплексу Знаменито место Бранковина 

регистровано је укупно 19.000 посетилаца, што представља велики пад посете у односу 
на претходне године (просечно преко 30.000 годишње). Главни узрок пада посете су 
поплаве које су се догодиле током главне пролећне сезоне екскурзија, а додатни узрок је 
одустајање многих школа од одласка на екскурзије због примене закона о јавним 



набавкама од јесени 2013. (пад посете током јесени је уочен и те 3013. године, као и у 
2014.)    

У оквиру стручних програмских  и промотивних активности реализовано је:   
- Редован рад са посетиоцима комплекса 
- Додатна конзервација Обелиска породице Ненадовић 
- Активно учешће у заједничким активностима сељана Бранковине на 

ревитализацији спомен места Бранковачки вис (израда и постављње реплике 
заставе Проте Матеје и сл.), уз организовање пригодне манифестације. 

- Суорганизовање традиционалних манифестација (Десанкини мајски дани, Сусрети 
песника, 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 

- Индиректно учешће, преко Туристичке организације Ваљево, на сајмовима 
туризма у Београду и Нишу 

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

- Даља разрада и практичан рад специјализоване компјутерске апликације за 
евидентирање посетилаца. 

- Логистичка подршка при изради регулационог плана Бранковине. 
 

Током 2014. године је настављена у претходним годинама успостављена веома 
позитивна сарадња са црквеном општином и локалним становништвом, која се пре свега 
односила на заједничке активности везане за ревитализацију спомен обележја на 
Бранковачком вису и његове непосредне околине, као и на ограђивање црквене порте и 
поправку ограде дворишта старих школа. Такође је решен дугогодишњи проблем 
трговине робом која није примерена природи комплекса. 

 
Највећи проблему у функционисању везани су за снабдевања водом (довози се 

цистернама из Ваљева), непостојања канализације (септичке јаме), као и за нестабилно 
снабдевање електричном енергијом. Томе треба додати и лоше приступне путеве као и 
места за паркирање недовољна да приме већи број аутобуса истовремено. 
 
 
 
Финансијски извештај 

 
Током 2014. године Историјски спомен комплекс Знаменито место Бранковина је 

функционисао на принципу потпуне самоодрживости, искључиво од наплате улазница, а 
прихода из других извора није било.  

На име наплате улазница остварен је укупни приход 1.557.240 динара, што је, због 
описаног смањења посете, за око 40% мањи од претходних година. Упркос томе укупан 
самоодржива рад комплекса није довођен у питање будући да је, сходно домаћинском 
газдовању, у 2014. годину пренет део прихода из 2013. године у износу од 1.561.565 
динара, тако да су укупна расположива средства за рад у 2014. години износила 
3.118.805 динара. 

За самоодрживи рад комплекса у 2014. години утрошено је 2.082.403 динара. 
Позитивна разлика од 1.036.402 динара је пренета у 2015. годину, са наменом 

реализације свих неопходних расхода током прва четири месеца 2015, до почетка нове 
сезоне посета са којом почиње и ново приходовање.    
 
Финасијски пресек 
 
Приход остварен током 2014. године - 1.557.240 динара 



Приходована средства из 2013, пренета у 2014 - 1.561.565 
Укупно расположиво у 2014  - 3.118.805 динара 

 
Расходи укупно – 2.082.403 динара 
 
Пренето у 2015 – 1.036.402 динара 
 
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТИ ТРОШКОВА 
Кадровски трошкови: 
плате, хонорари, порези и допринисо за рад самофинансираних радника 
у Бранковини и у вези са Бранковином 

1.783.435 динара 

Стални трошкови: 
вода, смеће, транспорт, поправке и одржавања, материјал за хигијену, 
материјал разни 

200.383 динара 

Програмски трошкови 
трошкови штампе, израде сајта, репрезентације и сл 

98.585 динара 

 
 
 
 
         СТАРАЛАЦ 
                                                                             ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА  БРАНКОВИНА 
                                                                                         Народни музеј Ваљево 
                                                                                      директор, музејски саветник 
                                                                                       др Владимир Кривошејев 
 


