Национална установа Природонаучен музеј на Македонија - Скопје
Булевар Илинден 86 • МК - 1000 Скопје 55 • Р. Македонија • Тел. +389 2 3117-669 • Факс: +389 2 3117- 453 • web: www.musmacscinat.mk
• E-mail: contact@musmacscinat.mk
National Institution Macedonian Museum of Natural History - Skopje
Boulevard Ilinden 86 • MК -1000 Skopje 55 • Macedonia • Tel. +389 2 3117-669 • Fax: +389 2 3116-453 • web: www.musmacscinat.mk
•E-mail: contact@musmacscinat.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА
Годишната програма за работа беше реализирана во рамките на три програми на Министерството за
култура: програма за музејска дејност, програма за инвестиции и меѓународна соработка.
1. Програма за музејска дејност
Националната установа Природонаучен музеј на Македонија во текот на 2017 година, својата Програма
за работа ја реализираше според Годишниот договор за учество во финансирање на Програмата од
национален интерес во културата за 2017 година од областа на музејската дејност потпишан помеѓу
договорните страни: Министерство за култура и НУ Природонаучен музеј на Македонија, заведен под
број 30-2816/1 од 28.02.2017 година.
Дополнително, Природонаучниот музеј на Македонија во 2017 година реализираше и активности
финансирани со програмата за 2016 година, а како пренесени обврски за 2017 година: анекс-договор бр.
30-1964/46 од 29.12.2016 година кон годишниот договор за 20016 година (бр. 33-1964/5 од 10.03.2016
година) и решенија за пренесени обврски од 2016 (со броеви 30-1096/10, 30-1096/11, 30-1096/12, 301096/13, 30-1096/14, 30-1096/15, 30-1096/16, 30-1096/17, 30-1096/18, 30-1096/19, 30-1096/20 од
07.02.2017 година).

Во рамките на Годишниот договор бр. бр. 33-1964/5 од 10.03.2016 година и анекс договорот бр. 301964/46 од 29.12.2016 година, Националната установа Природонаучен музеј на Македонија, во текот на
2017 година ги реализираше следните пренесени обврски по проекти од областа на Музејската дејност:
Бр.
1
2
3
4

5

6

ПРОЕКТИ
Јубилеј – 90 години од работата на Природонаучниот музеј
на Македонија
Едукација на деца од предучилишна возраст и училишна
возраст за флора, фауна и геа на Р Македонија
Конзервација и заштита на музејските материјали во
изложбите и депоата
Таксономија и хорологија на родот Scabiosa во РМ
Рекогносцирање на геолошки, петролошки и
геоморфолошки интересни терени во Република
Македонија
Ноќни пеперуги (Lepidoptera: Sphingidae) од Македонија –
следење на состојбата, дополнување на збирката и
документирање

Пренесени

Реализација

417.000,00

239.904,00

12.000,00

11.500,00

32.000,00

31.139,00

32.000,00

0,00

32.000,00

16.320,00

32.000,00

10.972,00

7

Мониторинг на херпетофауна во Р. Македонија

32.000,00

17.080,00

8
9

Едукативен плакат за минерали и карпи во Р. Македонија
Проучување на ’рбетна фосилна фауна во Р. Македонија
Техничко-технолошко осовременување на тематските и
постојаните музејски поставки и депоата во музејот - II фаза

12.000,00
20.000,00

7.900,00
15.010,00

560.000,00

525.564,00
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Бр.
11

ПРОЕКТИ
Подготовка на Каталог на птици со потекло од Македонија
во музејските и научни збирки и Коментирана листа на
водови птици на Македонија, II фаза
ВКУПНО

Пренесени
20.000,00
1.201,000,00

Реализација
20.000,00
895.389,00

Со Годишниот договор бр. 30-2816/1 од 28.2.2017 година за учество во финансирање на Програмата од
национален интерес во културата во 2017 година од областа на музејската дејност, се финансирани девет
проекти:
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПРОЕКТИ
Проучување и мониторинг на фаунистичкиот диверзитет и геодиверзитет во
РМ
Флористички и цитотаксономски истражувања на ендимичните и
реликтните растенија од РМ
Таксономија и хорологија на родот Scabiosa во РМ
Гостување на тематска изложба - Полжави - живи фосили и ендемити од
Охридско Езеро во градовите низ РM: Охрид, Битола, Гевгелија и Свети
Николе - I фаза
Едукација на деца од предучилишна и училишна возраст за флора, фауна и
геа на РМ
Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите и депоата
на Природонаучниот музеј на Македонија
Техничко-технолошко освременување на тематските и постојаните музејски
поставки и депоата во музејот - III фаза
Издавање на периодични публикации во Музејот
Континуирано членство во COBISS.MK
ВКУПНО

Реализација
120.607,00
18.644,00
10.447,00
22.516,00
17.430,00
45.548,00
67.496,00
26.054,00
51.988,00
380,730,00

Од средствата одобрени со договор, реализирани се 35,9%. Кај проектите со број 5,6,7 и 9, поголемите
потрошени суми се исплатени или од материјални средства, или со согласност на Министерството (302816/35 од 07.12.2017 година) се пренаменети од проекти од 2016 година.
Како материјални трошоци, со годишниот договор бр. 30-2816/1 од 28.2.2017 година, потрошени се
следниве средства:

Бр.
1
2
3

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
Материјални трошоци за реализација на Програмата
конто 464990
Исплата на испратнина за пензионирање за Мирослав Иванов
конто 464990
Исплата на испратнина за пензионирање за Ѓорѓи Вулгаракис
конто 464990

Реализирани
662.453,00
46.914,00
44.890,00
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4
5
6
7

Исплата на дополнителни средства поради повлечени средства од извршител
- конто 464990
Исплата на електрична енергија - конто 421110
Исплата на други комунални услуги (вода и ѓубрарина)
конто 421190
Исплата на други комунални услуги (вода и ѓубрарина)
програма 84 - конто 421190
ВКУПНО

44.374,00
864.000,00
440.000,00
33.800,00
2.136.431,00

.
Поголемата сума на потрошени средства во материјалните трошоци се покриени со пренамена на
123.000,00 денари од програмата за 2016 година (одбележување на јубилеј), со согласност на
Министерството (30-8271/2 од 27.09.2017 година).
За реализирање на проектите до Министерството се доставени посебни наративни и финансиски
извештаи (допис бр. 03-60/1 од 31.01.2018 година).
Накратко, главните постигнувања се следните:
Проект „Проучување и мониторинг на фаунистичкиот диверзитет и геодиверзитет во РМ“
Во рамките на проектот се извршени посети на повеќе значајни геолошки, палеонтолошки и зоолошки
локалитети во Република Македонија. Зголемени се колекциите на минерали, фосили, безрбетници и
’рбетници, и направена е фотодокументација. Посебно е значајно пронаоѓањето на фосилни остатоци од
изумрен вид на слон (допис до Министерството за култура бр. 03-611/1 од 06.10.2017 година), за чие
ископување е направено дополнување на предлог-програмата за 2018 година, и сме во очекување на
договор со Министерството за култура.
Проект „Флористички и цитотаксономски истражувања на ендимичните и реликтните растенија
од РМ“
Направени се истражувања на локалитети во јужниот дел на Република Македонија, при што се собрани
околу 210 примероци ендемични видови растенија, и семенски материјал заради цитотаксономски
анализи. На тој начин е збогатена ботаничката колекција на Музејот, а се очекува и значаен допринос кон
Флората на Република Македонија.
Проект „Таксономија и хорологија на родот Scabiosa во РМ“
Истражувана е дистрибуцијата и собиран хербариумски (музејски материјал за овој недоволно познат
род растенија на територијата на Македонија, со сè уште нерешени таксономски прашања. Збирката е
дополнета со 60 хербариумски листови, за 10 видови растенија.
Проект „Гостување на тематска изложба - Полжави - живи фосили и ендемити од Охридско Езеро во
градовите низ РM: Охрид, Битола, Гевгелија и Свети Николе - I фаза“
Реализирани се гостувања на изложбата „Живи фосили и ендемити од Охридското Езеро“ во Центарот за
култура „Глигор Прличев“ во Охрид (20.09.-06.10.2017) и локалниот музеј во Неготино (13.12-29.12.2017).
Промената на градот е направена заради неможност да се најдат соодветни локации во Битола, Гевгелија
и Свети Николе.
Проект „Едукација на деца од предучилишна и училишна возраст за флора, фауна и геа на РМ“
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Спроведени се осум работилници со ученици од основните одделенија, и направени се завршни
презентации и завршна изложба. Преку овие презентации учениците со интерактивен приод се
запознаваат со флората, фунгијата, фауната и геата на Македонија.
Проект „Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите и депоата на
Природонаучниот музејот на Македонија“
Спроведена е редовна фумигација на депоата и просториите на Музејот заради заштита од штетници,
како и чистење и заштита со инсектициди на постојаните изложби. Набавени се и неопходни хемикалии
за обработка и заштита на музејски примероци.
Проект „Техничко-технолошко осовременување на тематските и постојаните музејски поставки и
депоата во музејот - III фаза“
Ова е најслабо реализираниот проект во програмата, и освен изработка на елаборат за заградување на
дел од терасата и набавка на климатизер за едно од депоата на Музејот, останатите активности не
можеше да се спроведат – заградувањето на терасата заради немање на имотен лист за објектот на име
на установата, односно неможноста да се пренамени површината на терасата, и неможноста да се
промени планот за јавни набавки во периодот на локалните избори, заради набавка на плакари за
депоата.
Проект „Кoнтинуирано членство во COBISS.MK“
Подмирени се редовните годишни обврски кон Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ за членство во COBISS.MK системот.
Проект „Издавање на периодични публикации во Музејот“
Во рамките на овој проект е направен еден од најзначајните чекори во работата на Музејот, обновување
на музејското научно списание Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, по пауза од 22 години.
Списанието е публикувано во печатена и електронска форма (достапна на www.acta.musmacscinat.mk).
2. Програма за инвестиции
Во рамките на програмата за инвестиции е извршена санација на дел од влезната партија на Музејот
(замена на елементите на спуштениот плафон, варосување на ѕидови и тавани), варосување на ѕидови и
тавани во ходниците, по скалилата, канцелариите и изложбените простории на музејот, како и
оштетените делови на салата за состаноци и салата за изложби). Обврските настанати по оваа програма
сè уште не се подмирени.

3. Меѓународна соработка
Во рамките на програмата за меѓународна соработка, остварено е гостување на изложбите „Флора и
фауна на Македонија низ поштенски марки“ и „Живи фосили и ендемити од Охридското Езеро“ во
Покраинскиот завод за заштита на природата во Нови Сад, Република Србија (20.10.2017 - 06.12.2017
година). Изложбите ги посетија преку 2200 посетители, а служеа и како основа за продлабочување на
соработката меѓу двете институции.
Детален извештај е поднесен до Министерството за култура (бр. 03-61/1 од 31.01.2018 година).

Методија Велевски
ВД Директор

