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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Плате и додатци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запослен
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржава
Материјал
остале дотације и трансфери
Порези, таксе и казне
Новчане казне и пенали по реш.
судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
ПРОЈЕКТИ
1. Ноћ музеја
Услуге по уговору
2. Археолошка истраживања рудник
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
3. Обреновићи у музејским збиркама
Услуге по уговору
4. Кнзервација и рестаурација
Услуге по уговору
5 Српски војници у Холандији
Услуге по уговору
6 Изложба Мати Ана Хаџић
Услуге по уговору
7 Трагом знаменитих предака Србије
Услуге по уговору
УКУПНО РАСХОДА

Планирана
буџетска ср.

Извршена
буџетска ср.

12496000.00
2235000.00
200000.00
250000.00
300000.00
280000.00
1260000.00
100000.00
6401000.00
350000.00
524000.00
1680000.00
0.00
50000.00

12296271.14
2108030.53
115200.00
211467.06
199709.87
280000.00
1114819,87
73020.00
5696087.79
281477.48
370504.50
1066106.52
0.00
0.00

200000.00
230000.00
70000.00

Планирана
Извршена
сопствена ср. сопствена ср.

20000.00

0.00

20000.00
20000.00
290000.00
140000.00
953000.00
100000.00
380000.00

0.00
14813.46
93107.10
124388.00
508160.22
97734.00
97666.68

50000.00
0.00

14656.00

156790.00
10000.00
66500.00

100000.00
40000.00
100000.00

0.00
2600.00
0.00

70000.00

58335.35

40000.00

11264.00

29000.00
826000.00
15000.00
30000.00

28188.00
781939.30
15000.00
30000.00

600000.00

390500.00

411000.00

405750.00

401000.00

331820.99

448000.00

393420.00

150000.00
29606000.00

133074.59
26614012.99

2253000.00

964389.46

Пренос средстава из буџета општине Горњи Милановац реализован је у износу од 26.614.012,99 динара што
представља 89,90% у односу на планирана средства.
У оквиру преноса средстава из буџета општине Горњи Милановац, наменски су пренета средства одобрена од
стране Министарства за културу и информисање за следеће пројекте:

Пројекат - Археолошка истраживања на Руднику у 2019 - износ од 855.127,30 дин.
Пројекат- Обреновићи у музејским и другим збиркама
- износ од 390.500,00 дин.
Пројекат- Конзервација и рестаурација
- износ од 405.750,00 дин.
Пројекат- Српски војници умрли у Холандији
- износ од 331.820,99 дин.
Пројекат- Изложба Мати Ана Аџић
- износ од 393.420,00 дин.
Пројекат- Траговима знаменитих предака Србије
- износ од 133.074,59 дин.

У току буџетске године Музеј рудничко таковског краја је реализовао пројекте и то:
ПРОЈЕКАТ 1
Пројекат 1 под називом „Ноћ музеја“ обухвата активности поводом наведене манифестације за коју су утрошена
средства из буџета општине у износу од 58.335,35 динара и 11.264,00 динара сопствених средстава. У оквиру
манифестације је одржана изложба „Сећање на архитекту Божидара Петровића“, предства за децу „Дечје посело“,
деца са песником Бошком Ломовићем, „Беседа о традицији“- Милана Брајовића, „Америка у Српским очима“-Саша
Савовић и турнир у шаху, као и презентације деце из Гимназије-„Рефлекси самоће“ .
ПРОЈЕКАТ 2
За Пројект 2 „Археолошка истраживања на Руднику 2019“ утрошена су средства у износу од 855.127,30 динара.
Министарство за културу и информисање у континуитету подржава одговарајућим средствима наведени пројекат,
тако да се и у наредој години очекује наставак наведеног.
ПРОЈЕКАТ 3
Пројект 3 „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије “ реализован је средствима у износу од 390.500,00
динара. Услед поседовање велике грађе наведена издања имају више томова тако да се и у наредном периоду
планирају и нова издања. Пројекат је у потпуности подржан од стране Министарства за културу и информисање.
ПРОЈЕКАТ 4
На основу уговора са Министарством за културу и информисање реализован је Пројект
рестаурација “. За реализацију пројекта утрошена су средства у износу од 405.750,00 динара.

„Конзервација и

Музеју рудничко таковског краја додељена су средства за конзервацију и рестаурацију: фрагмената фресака
археолошких на локалитету Дрење на Руднику, завесе и тепиха из старог двора Обреновића у Београду.

ПРОЈЕКАТ 5
На основу уговора са Министарством за културу и информисање реализован је Пројект „ Српски војници у
Холандији 1917-1919“, о војницима преминулим од последица шпанског грипа непосредно пред повратак у
домовину. За реализацију пројекта утрошена су средства у износу од 331.820,99 динара.

ПРОЈЕКАТ 6
На основу уговора са Министарством за културу и информисање реализован је Пројект под називом „ Мати Ана
Хаџић“ духово чудо владике Николаја Велимировића, о игуманији манастира Враћевшница. За реализацију
пројекта утрошена су средства у износу од 393.420,00 динара.
ПРОЈЕКАТ 6
На основу уговора са Министарством за културу и информисање реализован је Пројект “Траговима знаменитих
предака Србије-краља Петара I Карађорђевића и доктора Косте Динића“. По уговору пројекат је обухватао
гостовање изложбе у Паризу под наведеном називу. За реализацију пројекта утрошена су средства у износу од
133.074,59 динара.

Остварени сопствени приходи од делатности износе 585.688,00 динара, највећи део средстава
остварује се путем школских ескурзија. Продајом издања Музеја и сувенира остварени су приходи у износу
од 50.090,00 динара. Поред наведеног од стране Националне службе за запошљавање остварени су
приходи од 66.012,80 динара намењених за исплату ангажованих лица на јавним радовима. Наведенe
износe чине приходи који су наплаћени. Сопствена средства су утрошена по кoнтима приказаним у
табели.
Музеј рудничко таковског краја на дан 31.12.2019.године нема неизмирених обавеза према добављачима
која се преносе у 2020.годину.
Потраживања од купаца која се преносе у 2020.годину износе 183.100,00 динара и то:
Рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назив
Балканик
Блу травел
Еуротурс
Луи травел
Матовић
Национал ТА
Подриње турс
Тран југ
Вар травел

Износ

УКУПНО:

60.550,00
22.350,00
600,00
25.350,00
26.250,00
5.700,00
14.550,00
20.250,00
7.500,00
183.100,00

Стање новчаних средстава Музеја рудничко таковског краја на дан 31.12.2019.године је износило:
Динарски жиро рачун
20.622,39
Главна благајна_________ 211,79____________
УКУПНО:
20.834,18

- Позиција 411 -Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси
За исплату плата у 2019 години по коефицијентима и цени рада у култури реализована су средства у износу од
12.296.271,14 динара. Музеј рудничко таковског краја има 15 радника: 1 директор, 12 радника се налази у радном
односу на неодређено време и 2 радника у радном односу на одређено време /структуру по стручној спреми чине
10 ВСС и 5 ССС радника/.
- Позиција 412- Социјални доприноси
Исплаћени социјални допринос се односе на прописане доприносе на плате за ПИО и здравствено осигурање
у износу од 2.108.030,53 динара
- Позиција 413 – Накнаде у натури

Накнаде трошкова за запослене обухватају трошкове пута радника на посао и са посла . Исплата у
износу од 115.200,00 динара извршена за раднике који користе услуге јавног превоза /месечне катре/.
- Позиција 414 - Социјална давања
На конту 4143 –помоћи у случају смрти ужих чланова породице исплаћена су средства у износу од 149.832,28
динара. На контима 4144-помоћ у медицинском лечењу исплаћена су средства у износу од 61.634,78 динара.
Средства за напред наведене ставке су исплаћене на основу Посебног колективног уговора за запослене у
установама културе.

-

Позиција 415 - Накнада трошкова за запослене

Износ од 199.709,87 динара буџетских и сопствених средстава је исплаћен за трошкове доласка на посао и
обрнуто за раднике Музеја који нису у могућности да користе средства јавног превоза.
-

Позиција 416 - Награде запосленима

На конту 416 – јубиларне награде укупан износ од 294.813,46 динара исплаћен је за награде радника Музеја
рудничко-таковског краја, на основу Посебног колективног уговора за установе културе.
- Позиција 421 - Стални трошкови Буџетска средства у износу од 1.114.819,87 динара и сопствена средства у износу од 93.107,10 динара су
утрошена за покриће потрошње гаса, електричне енергије који представљају знатне трошкове услед одржавања
константне температуре у Музеју у Такову и у згради Музеја која се налази у Синђелићевој 7. Поред наведеног
средства су планирана за исплату сталних трошкова /струја, гас, вода, смеће/ за просторије које су одобрене од
стране оснивача у згради Тихомира Матијевића број 4 које користи Музеј а на основу квадратуре одређена су
средства за исплату наведених трошкова. На позицији сталних трошкова налази се осигурање имовине и лица.
Музеј је у обавези да врши осигурање гостујућих изложби за које су потребна одређена средства. Стални трошкови
обухватају платни промет (банкарске провизије), услуге комуникације (телефон, интернет, пошта), трошкови
осигурања који су приказани у табели као и начин финасирања:
БУЏЕТСКА

4211 платни промет

17.252.78

СОПСТВЕНА

4211 платни промет

25.864,13

4212 енергетске услуге

829.773.91

4212 енергетске услуге

33.790,35

4213 комуналне услуге

63.284,95

4213 комуналне услуге

19.025,62

4214 услуге комуникације

123.530,79

4214 услуге комуникације

11.907,00

4215 трошкови осигурања

80.977,44

4215 трошкови осигурања

2.520,00

- Позиција 423 - Услуге по уговору За наведене трошкове предвиђена су средства у оквиру буџетских средстава у износу од 8.190.928,02 динара
и сопствених средстава од 519.424,22 динара која су распоређена на:
4231 – административне услуге (предвиђене за услуге превођења) буџетска средства .......... 31.374,59дин
сопствена средства ........... 8.950,00 дин.
4232 – компјутерске услуге (одржавање финансијског програма радне заједнице и одржавање мреже и сајта)
буџетска средства.......... 42.386,00 дин
4233 – усавршавање запослених (полагање стручних испита запослених и учешће на стручним саветовањима
сопствена средства ........... 5.000,00 дин.
4234 – штампа и информисање

буџетска средства......... 1.164.857,24 дин
сопствена средства........

45.368,00 дин

Штампана су следећа издања: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе
1. Каталог Мати Ана Аџић
2. Књига Крст у дубу
3. Позивнице,плакати , деплијани и панои на форексу за изложбе радионица и друге програме.

4236 – угоститељске услуге (храна, пиће)

буџетска ..................... 160.390,00 дин
сопствена ..................... 31.989,00 дин

4237 – репрезентација (пиће за програмске коктеле, поклони и остало)
буџетска ................... 81.067,00 дин
сопствена ................... 83.803,49дин
4239 – остале опште услуге

буџетска ............... 6.710.853,19 дин
сопствена .................. 344.313,73 дин

Наведена средства на конту 4239 реализована су за: припрему напред наведених издања, одржавање и
надзор конака у Црнући, хонораре за излагаче гостујућих изложби, активности редовног пословања, конзервација,
фото услуге, опремање слика и превоз изложби. На наведеном конту извршена је исплата за раднике ангажоване
на привременим и повременим пословима, за које је на годишњем нивоу извршена исплата од буџетских
средстава у износу од 4.090.312,24 динара.

-Позиција 425- Текуће поправке и одржавање
На наведеној позицији утрошена су средства у износу од 281.477,48 динара буџетских и сопствених средстава
од 97.734,00 динара . На конаку у Црнући као и на бини на спомен простору у Такову су извршене одређене
поправке. Поред наведеног неопходне су биле поправке на ауту и тракторској косачице који се налазе у возном
парку Музеја.

- Позиција 426 - Материјал Средства опредељена на конту 426- материјал у износу од 400.504,50 динара буџетских и 97.666,68 динара
сопствених средстава су утрошена за набавку канцеларијског материјала, средстава за хигијену, горива и материјала
за културу и посебне намене. Набавка горива се врши за потребе службеног возила, косачице и тримера за
одржавање Знаменитог места у Такову.

- Позиција 512 - Машине и опрема Средства за набавку основних средстава у износу од 156.790,00 динара су утрошена
компјутерске опреме, електронске, фотографске као и витрина за излагање експоната.

за

куповину

- Позиција 523 – Роба за даљу продају
Музеј рудничко-таковског краја у својим објектима врши продају прикладних сувенира везаних за наш крај, за
чију набавку су утрошена средства у износу од 66.500,00 динара.

