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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ МУЗЕЈА  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

НАЗИВ МУЗЕЈА (МУЗЕЈСКЕ ЗБИРКЕ) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(јединица у саставу уписује пун назив у чијем је саставу као и свој назив) 

МАТИЧНИ БРОЈ        ___________________________ 

ПИБ                           ___________________________ 

МЕСТО                       ___________________________ 

ОПШТИНА                 ___________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ          ___________________________ 

ТЕЛЕФОН                   ___________________________ 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ___________________________ 

E-MAIL                        ___________________________ 

 
 

ДА ЛИ ЈЕ МУЗЕЈ У ТОКУ ГОДИНЕ БИО ОТВОРЕН ЗА ЈАВНОСТ?              ДА   НЕ 

ГОДИНА ОСНИВАЊА МУЗЕЈА ___________________________ 

ОСНИВАЧ (ПОСЛЕДЊИ ЗАКОНСКИ) _____________________________________________ 

БРОЈ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ___________________________   

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или 

давањe непотпуних и нетачних података на члану 52. Закона о  

званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  

Сви подаци имају карактер пословне тајне. 
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ВРСТА МУЗЕЈА         

Одговор дати према следећој класификацији (заокружити један од одговора): 
 
1. Комплексни музеји - имају више тематски различитих збирки које се односе на 

     уже или шире подручје – место, град, област, покрајину 
 
2. Специјални музеји - прикупљају грађу одређене врсте и могу бити: 

 
2.1  друштвено - историјски: aрхеолошки, историјски, ратни, војни, етнографски 
       меморијални, позоришни, педагошки (школски), санитарни (хигијенски), 
       кинотека, црквени, 
2.2  природњачки: палеонтолошки, зоолошки, ботанички, геолошки, 
       шумарско -ловачки, 

2.3. економско – технички: железнички, ПТТ, технички, ковачки, текстилни 
       поморски, бродарски, ваздухопловни, рударски, виноградарски, 

           2.4.  уметнички: музеји за примењену уметност, уметничке галерије и збирке. 
 
 
ПРЕДМЕТИ ПО ВРСТАМА ЗБИРКИ 
  

    Инвентарисани предмети по врстама збирки  
  
        Природњачке   

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Историјске  

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Културно - историјске   

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Арxеолошке  

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Нумизматичке  

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Етнографске   

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Уметничке  

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   
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Примењене уметности   

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Научне и теxничке   

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

        Остале  

            Укупно       ________________________   

            Изложени   ________________________   

    Неинвентарисани предмети   

            Укупно       ________________________   

 

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА* 

*Податке дати на основу евиденције о броју посетилаца (за групне посете дати број посетилаца, а не број 
група). Уколико се не располаже евиденцијом, дати процену. 

 
  Појединачне посете 

        Плаћају улазницу      ___________________   

        Не плаћају улазницу  ___________________  

  Групне посете   

          Школске 

           Плаћају улазницу      ___________________   

           Не плаћају улазницу  ___________________  

         Остале  

           Плаћају улазницу      ___________________   

           Не плаћају улазницу  ___________________  

   

БРОЈ И ПОВРШИНА ПРОСТОРИЈА КОЈЕ МУЗЕЈ КОРИСТИ  

    Изложбене просторије   

        Број  ___________________    

        Површина у m2  ___________________    

    Депои  

        Број  ___________________    

        Површина у m2  ___________________    
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   Радионице и лабораторије   

        Број  ___________________    

        Површина у m2  ___________________    

    Остале просторије   

        Број  ___________________    

        Површина у m2  ___________________ 

    

ПОВРЕМЕНЕ ИЗЛОЖБЕ И ПОСЕТИОЦИ* 

* Упишите податке за изложбе које нису сталне поставке и посетиоце тих изложби.  

 

    Изложбе у музеју 

        Сопствене 

            Број изложби  ___________________    

            Број посетилаца  ___________________    

        Гостовања  

            Из другог музеја Србије   

                Број изложби  ___________________    

                Број посетилаца  ___________________    

            Из иностранства   

                Број изложби  ___________________    

                Број посетилаца  ___________________    

    Изложбе ван музеја   

        У другим просторима у месту   

            Број изложби  ___________________    

            Број посетилаца  ___________________    

        У другим местима Србије   

            Број изложби  ___________________    

            Број посетилаца   

        У иностранству   ___________________   

            Број изложби   

            Број посетилаца   
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

    Зборници, анали  

        Број  ___________________    

        Тираж  ___________________    

    Каталози збирки  

        Број  ___________________    

        Тираж  ___________________    

    Каталози изложби  

        Број  ___________________    

        Тираж  ___________________    

    Музејски водичи   

        Број  ___________________    

        Тираж ___________________    

    Плакати (Уметнички, изложбени плакати) 

  

        Број  ___________________    

        Тираж  ___________________    

    Остало (Разгледнице, копије, репродукције)  

        Број  ___________________    

        Тираж  ___________________  

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

Овај извештај попуњавају сви музеји (музејске збирке) које су радиле у 2016. години, без обзира на то да ли 
излажу предмете и да ли су отворене за јавност. Извештај се попуњава у два (2) примерка од којих један 
задржава за своје потребе музеј/збирка, а други доставља Заводу за проучавање културног развитка најкасније 
до 27.03.2017. године. 
 

 

 

 

УПИТНИК ПОПУНИО:              

                  

        ___________________________ 

  

 


